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_____ Quem poderey offerecer

hum ajjumpto } ainda que limitado na

pequenez 3
grande pela matéria que

Ai con-



,
contem

, fehaõ a quem nao defprezà os

mais pequenos obfequios
}ainda quado le-

vao atopanhada a macula de algü mte-
g como todo o meu heJò pôr paten •

te ao publico ejla Obra
,
por fer de El-

JRey D . Affonjo Henriques
; primeiro de

Portugal
,
para que nao temeffe fahir,

bufquey ProteBor que a guiaffe ; e que
inelhorguia, ou Protettora podia eu a-

char para o meu intinto fenaõ a Vós >
ó

Maria Santifjima
, com o titulo da Con-

ceição? A Vos ofereço efle afftimpto
,
e

he bem fe vos dedique a vida de hum
Reyj quepor Vis foy taõ favorecido ; e

jaque com tantos favores nejla vidão
ajudafies

; fazey que todos imitemos os

dezejos de augmentar a Fé
,
e extir•

par as herefias : de amar a Religião

Chrifiaa^e exercitar as virtudes maisfa-
lidas : e para que a(fimfucceda

y
tomay

por voffa conta eda emprefa
,

e de
guiar-nos

,
como EJlrella que fois ,

pelo

mar defie mundo
}
até o porto da Eterna

GIoí ia»



PROTESTACjAM.

O Bedecendo ao Decreto do SS*

Papa Urbano VIÍI. de glorio-

fa memória,protefto,de que (emem-
bargo que nefta Obra fe efcrevem

virtudes, e fe falia em íantidades de
ElRey D. Affonfo Henriques

, àinda

naõ declaradas por raes pela Sé Apo-
ftolica , naõ tenho tenção fe lhes de,

mais fé do que aquella, que fe funda

na authoridade humana ,
e em tudo

o rnais , como obediente filho, me
fujeito ás determinaçoens da Santa

Igreja Romana.

cmom*
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CHRONICA
DE EUEY

D. AFFONSO
H E N R I

QU E S

,

Primeiro de Portugal.

CAPITULO i.

Trata da Doaçao
,
que fez á Sé do Porto

D. Terefa ,
antes de reynar feu filho

D. Ajfonfo Henriques ,
e de como efte

livrou Coimbra dos Mouros >
tomou a

Cidade de Leiria ,
e tiverao principio

a Ordem dos Templários ,
e outras.

Aíceo EIRey D. Affonfo

Henriques em Guimaraês

doConde D.Henrique, e

defua mulher D .Tereía,

denaçaõCaílelhana,a 2 5’.

deJulho do anno de 1 1 09^

e porque naíceo gravemente aleijado fem

efperanças de cobrar íaude ,
houve entre

os pays hum grande defgoftq; porem dan-

do-o a criar a D. Egas Moniz ,
que antes

de nafcer eíle Sol de Portugal ,
ja o tinha

pedido pára eíte effeito, levando-o com-

ligo com o deíconíolo de ver era aquelle

Príncipe defeito taõ grande ,
começou a

fazer
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fazer depreeaçoens a Deos , e a Maria
Santiífima, de quem era muy devoto

,
pe-

dindo lhe lWraííe aquelle menino do de-
feito com que naícera* ( parece quiz Deos
moftrar hum apparer.te defeito exterior* >

em quem fe haviaò de contar muitas per-
feiçoens no interior

, enaõ fó neftecom
as virtudes, mas no exterior com as obras)
e huma noite fendo.lhe revelado que
foíTe a huma Igreja

,
que havia muitos

tempos fe tinha começado paraSantuavio
de Mari$ Saritiííima, que fe chamava Car-
quere * e que levaíle o infante > e que ahi
acharia huma Imagem mílagrofamenteap-
parerida * a quem oflèrecefle o Infante , o
qual logo receberia faude: (E bem le mo-
itra querer Deos por íua bendita May

'

Maria SantiíTima obrar hum milagre na-
j

quel)e r que por (eu refpeito havia de fa-
j

55er com fua ajuda tantos prodígios ) E fi-

cando D. Egas Moniz com iflo muy con-
folâdOj foy ao dito litio, e com efleito
fazeíido o que lhe fora revelado , ficou o
menino laó

y
por cujo motivo íè edificou

hüm Moíteiro no dito fitio de Conegos
Regulares de Santo AgofUnho

,
que hoje

le chama Santa Maria de Muhya
,
que fi- :

ca acima do Douro eutre abarca deMejao
frio

, e das Caldas.
i E por eíla forma quiz Deos logo

no principio eníinar ao feu fervo o melhor
ferviço j em que o havia de agradar, além
de derramar feu íangue pela íe , em que

lhe



D. dffonfo Henriques. 3

| lhe offerecia hum grande íacrificio , eíle

o elevava a hum grande gráo de mereci-

mento coroando-o com a ediíicaçaó de

l tantos Templos ,
que em feu obfequío e-

rigto ,
nos quaes ,

efpecialmente em ban»

ta Cruz de Coimbra ,
e S. Vicente de Fo-

ra, viveo com hum tal exercicio de virtu-

des
,
e regular obfervancia dos preceitos

Divinos, e Regra porque fe governavaõ

os Religioíòs, que a eítes acompanhava,

veítindo o habito, a todas as Horas Canô-

nicas com muita edificação de todos.

3 Depois q o Conde D.Henrique feu

pay, que governou mais de vinte anros a

Portugal ,
(com o titulo de Conde) que

conftava todo o feu diftrido deíde Aftor-

ga até Coimbra , tendo de idade 77. an-

nos ,
morreo no anno dé 1 1 1 2. e íoy de

Aftorga a enterrar a huma Capella á Ca-

thedral de Braga,de donde D.Diogo Arce-

bifpo da meíma Sé no anno de 1 51 o
trasladou para a Capella mór da dita Ca-

thedral
,
para huma fepulturà magnifica,

em que hoje exifte. E ficou por íua mor-

te governando o Reyno como Senhora de

Portugal D. Thereía fua mulher , a qual

morreo em o ptimeiro de Novembro de

1 1 30. e jaz também na meíma Cathedral

de Braga na Capella mór defronte de feu

marido o Conde D.Henrique, do qual me
naó canlò a expor o que por tantos Chro-

niftas eftá proferido por diveríos modos,

e de todos íàbido. Só de EIRey D. Afíbn-
io
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io Henriques referirey o que aquelle ce-
lebre Dezembargador Duarte Nunes de

jLeaó eícreveo com tanto aoplauzo deíle
Santo Rey.

4 Por morte do dito Conde D. Henri-
que , ficou a Rainha D. Therela fua mu-
lher (chama-íe Rainha porqueem Caftella
a todas as filhas fenhoras de algum Eftado
aíltm fe lhes chamava) em poíTe , e cabeça

jdo Reyno, como fenhora proprietária que
|

era delie
,
por EIRey D. Affonfo íeupay

lho dar em dote. O qual ellaadminiflrou,
e governou os annos

,
que viveo depois

da morte de íeu marido, que foraõ dezoi- I

to annos, íegundo fe averiguou. Sob cu-
j

jo governo , eadminiftraçaõ fi&iraó o In-
fante D. Afloníb feu filho,, e fuas filhas

D. Sancha, e D.Urraca, como íè vê do
teílamento

, e doaçaô ,
que a meíma Rai-

nha D. Terefa fez da jurifdiçaõ da Cida-
de do Porto a D. Hugo Biípo delta no
anno do Senhor de 1 1 20. que foraõ depois
da ftiorte do Conde íeu marido oito an-
nos : na qual afiinaraõ, ao coítume daquel-
le tempo , os ditos feus filhos

,
o Infante

D. AfFonío
, e D. Sancha, e D. Urraca. O

qual teílamento
, e doaçao eílá regiílradp

no Tombo Real do Reyno
,
na lingua La-

j
tina , em que naquelle tempo fe faziaó as
efcritur^s publicas. Do qual porey aqui
o traslado em Portuguez

, como na Sé do
Porto eílá, e delia o mandou D. Fr. Mar-
cos Bifpo da meíma Cidade; Porque he o

tnayor
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mayor teíhmunho ,

que pócie haver
,
pa-

ra confutaçaõ das calumnioías fabulas' ,

que contra aquelles Príncipes andarao até-

gorano vulgo. Porque por efte inftru-

mento íeve ? como a Rainha D. I creia

naõ caiou com dous irmãos , e ccmo lo-

go o marido falleceo ,
nem íua filha hX

Sancha paliou a infamia de caíar com feu

padraílo ,
fendo viva íua n ay , nem 9

Infante D. Affonfo Henriques teve cauía

de prender íua mãy ,
íenao de veneralla,

como íetnpre fez ate á morte. E a dcaçao

he a feguinte

:

y T) Ela anthoridade dos antepafiados

Jl padresfomos admoeftados
,
que tudo

aquillo qae quisermosferfirme, e valio/o,

por efcrituras publicas 0 cncommcndemos

d memória , ajjim dos prefentes , como dos

que ao diante forem. Peio que eu a Pau
íiha Terefa filha do gloriofo Imperador

Jífonfo,
em honra, e gloria de nofjo Senhor

fiefu Chifio, e d honra, e louvor da Berna-

yentufada Virgem Maria , e por remijfao

) dos meus peccados ,
e redcmpçaó da mi-

nha alma , e de meus parentes
, faço te-

(lamento ,
e Carta de doaçaô por confirma-

ção defta efcritura d Sé do Porto, daquel-

le burgo , ou daquella herdade ,
ou heran-

ça , com todas as rendas, e achegas, e com

a Igreja da Redondella ,
e hojque , eCaf-

tetio
,
que em Portuguez fie chama Lue-

da
y com todasfuas pertenças , e Qertna

-
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de

,
que minha irmad a Rainha Urracaja

tinha doado y
e com todos os dh eitos Redes

,

i

que dentro do dito Couto Je contem• Doo
por tanto

,
e outorgo as fobreditas heran-

fas, ou pejqueiras a Santa Maria da Sé
do Porto y e a D. Hugo Bifpo da dita Sé,
e a feus fuccejjbrcs , e faço caiicaófirmif
fima por feus termos, fc. por Lueda e
dahi pelo r 'beiro de Tonairo, que corre por
junto do Paço de (Sareia Gonçalves

•,
e dahi

pelas Pedrasfixilesye dahi pôr Paramos
até a Barrofa ,

e dahi até a Ai ca velha

,

que efia junto da fonte , e dahi até a ou-
tra Arca y e dahi pela Pedra dafurada , e
dahi ao monte, que fe chama Pé de mula

,

e dahi pelo monte dos Cativos, e onde par -
j

te Cedofeita co\n Germade
,
e dahi por 1

Cartinfeita . e dahi até o Canal mayor
,

afim como corre o rio do Douro . Por tan-
j

to, qualquer direito
,

e qualquer proprie-
dade

,
que dentro das ditos limites tenho,

ou devo ter , de Bouças
, ou de S. Maria

de Agoas Santas
, ou de outros direitos

j

Reaes , e pojfeffoens , de tudo faço tefia- S

mento, e doaçaô d Igreja de Santa Maria
''

da Sé do Porto , ea D. Hugo Bifpo da di-
ta Sé , e Jeus fuccejfores

;
e por cauçaó

\

confirmopara que o tenha,e pojfua a Igre*
ja do Porto para todo fempre , e parafim |

dos fins. E fe algum de meus parentes,
ou efiranhos tentar, romper

, tirar, ou qué- J
brar efie tefiamento , e Carta de doaçaô,
ou cauçaó

} primeiramente incorra na ira

dé
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|
de Deos

, efeja apartado
,

e alienado do
Santifimo Corpo, eSangue de iiofjo Senhor

JlJu Lhrijlo . E tiao Je emendando , fio in-

\ferno tenhaparte com Judas o traydor. E
todo o que afim prcjumir fazer jeja ne-
nhum

y
e de nenhum valor , e em nada je

torne. E alem difio pague depenaJeis mil

Ifojdos , e hum talento de ouro. E efta feja
fjemprefirme ,

e inviolada, Foy feita efta
ejcritura na era de 1158. annos. Efoy
confirmada , e afinada no Santo dia de
Pajchoa , aos 18. dias do mez de Abril, aos

f

quinze dias âü Lua , no anno da Incarna-

\
çao de nofio Senhor de 1 nó. na indiçaôJe*

I

gunda na concorrente de quatro Bifpados
nella, no anno Jexto do Pontificado de 1).
Hugo Bifpo da dita Igreja. Eu a Rainha
D. Tercjii filha dogloriofo Imperador Af*
fonjo confirmo 1 e ajjino /fia Carta , ou caiu
çaó , com minhas próprias máos

, junta*
mente com confentimento de meu filho Af*
fonjo , e de minhasfilhas Urraca , e San*
cha.

'

Teflimunhas que prejentes forao , e
ouvirão * Gomes Alunes

, MendoViegas,
Pero Paes

, Pelayo Payo
, Egas Conde-

Jeimes
, Mendo

, Bufino, Vidamino. E eu
Afionfofilho da Rainha Terefa o afino , e
approvo. E eu Sanchafilha da Rainha Te*

Tffoft
aJPno ,

e approvo . E eu Urraca fia
IhadaRainhaTerefa 0 afino , e approvo*
V. Hugo Bifpo da dita Igreja da Sé da
Porto 0 afino. Hilário Arcediago da dita
Igreja 0 afino, JSfmo Arcediago da dita

Igreja
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igreja o afjluo. Froilaõ Almartins o affhio.

Felàyo Clérigo de MiJJ

a

,
e Conego o affi-

\

no. Sueiro Condezenâes Clérigo de MijJaS
o affino. Diogo Diácono

,
e Conego o afjino.

.

Pedro Suhdiatono, e Conego o aJjino.Mcn * ]

do Notário o efcrêveo &c.
6 Governava a Rainha D . Terefa Tuas

terras de Portugal , e o Infante D. Aflbn-1

fo/feu filho
,
que era mancebo

,
e de al-1

tos peniamentos,as defendia dos contínuos

aífaltos
,
que os Mouros

,
que tinha por

vizinhos, lhes faziao , como foy o cerco,

que a Coimbra veyo pôr hum Rey Mou-
ANNO ro , chamado Èujuni, no anno de 1117. -

ii 17 com hum Exercito de tantos mil homens,
j

que as memórias daquelle tempo dizem
;

Ter trezentos mil , de que muitos eraó de

, cavallo. Pvlas o Infante
,
com os que na

Cidade tinha , Te defenderão taô valoro-

Tamente
,
e tanto entretiveraõ os Mou-

ros
,
que nelles deo huma taò cruel peíle,

que cada dia lhesfallecia muito numero
de homens ,

aiém da fome ,
que vieraô a

padecer, por fe lhes gaitarem os manti-
j

mentos no largo tempo do cerco , cuidan-
j

do elles
,
que em chegando tomariaõ a

Cidade. Pelo que vendo os Mouros a di-

minuição quenelles fazia de huma parte a

peite , e da outra os Chriítãos, e que os
j

cercados tinhaõ mantimétos,q a elles lhes
j

faltavaõ , deíefperados de tomar a Cida-
j

de
,
levantaraõ o cerco , e com grande af-

1

ftonta Tua Te foraó ,
deixando grande par-

j
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te da gente

,
que trouxeraõ

, morta, com
grande honra do Infante D. Afíbnfo, que
naquelle tempo era de 23. annos.

7 Naquelie mefmo annd ajuntou o
Infante alguma gente, determinando de
naõ eftar ocioío

,
e ganhar honra com os

máos vizinhos
,
que tinha, e fez entrada

pela terra de Leiria
,
cujo Caílello comba-

fteo rijamente. £ pofto que foffé muy for-
te^ os Mouros fe defendeílem com mui-
to esforço

, tomou o Caíleilo por força,
matando á eípada os mais dos Mouros ,

que achou. Tomada a Villa , a deo ao
Prior D. Theotonio de Santa Cruz de
Coimbra

, que era hum homem Santo , e
em quê elle tinha muita devoçaó, e a elle,
;e ao feu Mofteiro fez doaçaõ do tempo*
ral, e efpiritual delia

, em que o Prior
pôs por Alcaidè Payo Goterres

.,
honiem

principal
, e esforçado. E tomada Leiria,

proíeguindo o Infante mais pela terra dos
Mouros

, tomou a Villa de Torres Novas,
e dahi fe tornou para Coimbra com os
ieus carregados de honra

,
e defpojos.

® Neítes tempos teve origémaOrdem
5^os

,

^

Templários
,
que ainda hoje he muy

lembrada pelo muito louvor que ganha-
rao os primeiros Cavalleiros delia

,
e o

infame , e laílimofo íim, que houverao os
derradeiros

; e muito mais pela grande, e
altercada duvida de fua innocencia

, ou
naquèlles tempos

, em que
da Cdnitandade toda hia á Terra Santa

grande

ANNOm 9
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grande multidão de gentes , nove Cavai-

j

leiros quafi todos Francczes muy esfor-

j

çãdos i
dos quaes fomente licaraõ os no- \

tnes de Hugo dv PaganTs » e Gaifredo de
(

Santo Adelmaio, que tomaraó por ofti-

cio defender os peregrinos» que aos lu-

gares íantos hiaõ ,
dos íalteadores

,
que

havia» aíiim do porto dejapha até aían-

ta Cidade de Jeruíalem ,
como por outros

lugares. Andando pois o tempo em que

fe via a utilidade
,
que aos Chriftaos vi-

nha de íeu amparo , e defeni aò, e fendo

ja muitos em numero Jhes foy affignado

por poufada, e recolhimento hum certo 1

lugar no Santo Templo do SepuJcbro dej

noilo Senhor, por permiflàô do Ahbade!

delle , donde lhes veyoonome de Tem*;

plarios, ou Cavalleiros do Templo. Che-

gando-íe a eífes muita companhia de Ca-

valleiros » começaraô a pelejar contra os

inheis, deixando outros em guarda dos

caminhos. Pela qual razaõ muitos'Prínci-

pes Chriftãos, pgra ajudarem o propoíito

fanto deites Cavalleiros, lhes aílignarao

em íeus Reynos rendas » e terras » de que
;

fe pudeífem íuftentar. E o Pvapa Honorio;

H. á iníhnciade Stephano ,
Patr.iarcha de

Jerufalem
,
por elles terem feito voto de[

caftidade , & viverem em Irmandade , e|

Congregação, lhes deo Regra» e ordem

,de vida , ordenada por S. Bernardo, com
habito branco ,

a que Eugênio II I.accrew

ceatou huma Ctúz vermelha ,
que troi>

xeiíeni
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xeíTem nos peitos. Eltes Cavalteiros cief-

ceraò em tanto numero , e lizeraò tanto

ierviço a Deos , e á Republica nacuei las

partes, que todos os Príncipes C hriflãos

lhes derao em luas terras muitas Vilias, e

Caítellos , e grandes rendas
,
porque fe

eíbnderaó naõ íómente pelo Oriente,mas
pelo Occidente, creando (eus Meífres pe-

las Províncias., e inftituincío Comrrendas,

cujo Graõ Meftre reíidia na Santa Cidade

dejeruialem. Neíle eílado cr elceado em
potência, e rendas, floreceraó ico, annos

até o ànno de 1320. em que o Papa Cle-

mente V. no Concilio de Vienna de Fran-

ça os condenou , e extinguio fua Ordem
pelas caulas , e motivos que dizemos na

Chronica delRey D. Diniz.
#

9 Por eíle meímo tempo , e quaíi pe-

los meíinosmeyos,teve principio aOrdem
db Hoí pitai de S. joao de Jeruíalem , cu-

jo principio foy efte: Em tempo antigo,

antes da Santa Cidade dejeruialem íe to-

mar pelos Chrjílãos , impètraraó alguns

peregrinos da Igreja Latina do Soldaõ do

Egypto, pór tributo quelhe deraó ,
que

pudeílem edificar hum Moíteiro \
o qual

lizeraõ junto da Igreja do Santo Sepul-

chro, e lhe chamarao Santa Maria a Lati-

na , e nelle inftituiraó hum Abbade com

alguns Monges. E efte Abbade ,
e Mon-

ges dahi a pouco tempo ediiicarab huma
Capella , e Hofpital para cura, e recolhi-

mento dos peregrinos, da invocaçao de

B bjoao
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S joaõ Bautiíla : o qual mantinhâõ do
lobejo de íeu Moíteiro. Vindo depois a

Cidade ás mãos de Chriftãos, hum Reli-

gioio de naçaò Franceza por nome Geral-

do
,
que muito tempo havia miniítrava

naquelle Hoípital , determinou de fazer

huma nova Ordem de homens
,
que fizef-

fem aquelle ofiicio , e movendo a iílo al-

guns homens pios , tomou o habito de
Regular , e com ieus companheiros cura-

va aos pobres
,
e enfermos , e aos que

morriaó enterravaõ no campo
,
que cha-

mavaõ Acheldemach. Deraò obediência

ao Patriarcha
, e ao Abbade, e lhes davaõ

os dizimos , do que adquiriaõ. E exerci-

tando eíte ofiicio com muita çharidade, e
devoçaó,íabendo ie pelos Príncipes Chri-

ílãos, lhes íizeraô muitas doaçoens.e lhes

appropriaraò rendas , e aífignaraô Villas, e

Caítellos
,
para que mais abaítadaroente,

e a mais numero de gente pudeíle prover,

e íuítentar-íe a fi. Pelo que cieícendo o
numero deites Religioios , o Papa Hono.
rio II. lhes ordenou Regra de viver, e lha

confirmou debaixo da O; dem de Santo
Agofdnho

, dando-lhes habito negro , e
Cruz branca , com voto de caítidade, po-
breza

, e obediência
,
e de pelejarem con-

tra infiéis pela Religião ChnítamPelo que
ficando a admirnítraçaõ do Recolhimento, ]

cura , e enterramento dos peregrinos, aos

que eraó Clérigos de Ordens , os Leigos
ie occupaváQm milícia

, e dahi em diante
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fe chamou lua Ordem do Hoí pitai de S.

Joao de Jerula'em. O primeiro ailento de-
lta Religião foy em Jeruíalem

; depois de
ganhada a Cidade por Saladino , íe paífou
á Cidade dePiolemaida de Phenicia, a que
vulgarmente chamao Acre , e outros A-
çon: e perdendo-íe também eíta Cidade,
le palTaráó os Cavaíleiros á ilha de Rho-
des

,
que aos Turcos tomaraõ no anno de

1308.
10 E fendo -lhes , neftes tempos pró-

ximos a nós , tomada aqueila Ilha pelos
Turcos no anno de 1 51 2.pedirão a ElRey
D. Joao III. de Portugal lhes deífe a Ci-
dade de Septa

,
paia dalli pelejarem com

os iníieis , e guardarem o mar Mediterrâ-
neo dos Mouros, e Turcos, que as pra-
yas de Beípanha , e de Levante infeíta-

vaõ cada dia: o que ElRey lhes negou,
naõ labemos com quanta utilidade deHef-
panha, e da Chriftandsde. Pelo queíize-
rao ailento na Ilha de Malta , a que os an-
tigos chamavab Meiite

, junto a Sicília,

que o Imperador Carlos V. lhes deo em
feudo com foro de hum Falcaó por anno.
Na qual fendo os Cavaíleiros acommetti-
dos dos Turcos , que a ella vieraõ muitas
vezes com grandes armadas

,
fe defende-

rão valoroíamente
,
pofto que com lan-

gue , e morte de muitos , e nU dita Ilha

florecem hoje com grande hofíca de fea
Ordem.
n Os Religiofos daOrdem de SJoao

£ 2 fe
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ic dividem ym ties partes , huns íao Ga-

vaUeiros Freires ,
outros Capelláes

,
ou-

tros Sargentos
,
que íao íervidores para

as armas ou pasa os ofíidos
,

que tem
algum cargo da Religião. T ambenr accei-

taraô Donatos
,
que iaó huns homens, que

fendo calados , ou folteiros , fe fazem fa-

miliares da Ordem, para gozarem das gra-

ças, e privilégios delia j os quaes trazem

huma Cruz branca de tres braços fós, íem
o decima, que pelas Leys deite Reyno
1130 gozaô dos privilégios. Em todas as

Províncias da Chriftandade tem eíta Reli-

gião Priores, e Dignidades , e muitas Co-
mendas ,

Villas , e Fortalezas de groílàs

rendas. E como laõ de diíFerentes naçoens,

fe dividem em oito línguas principaes , a

que as mais le reduzem. A primeira he de
Proença : a íegunda de Alvernia : a tercei-

ra de França : a quarta de Aragao , Valen-

ça , Catalunha
,
e Navarra : a quinta de

Italia: a fextaera de Inglaterra : a fettima

he de Alemanha : a oitava de Cafteíla,

Leao
, e Portugal.
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CAPITULO II.

Trata de mno D. Affonfo em tempo defua
nuiy tomou aosMouros varias Villãs , e

fez outras emprezas de grande valor,

e de como foy acclamado Rey
,
e co-

meçou a reynar'.

1

2

r I 1 0rnando ao Príncipe D. Affonfoí

X como houve a feu poder as Vil-

las de Leiria , e Torres Novas , e outras,

começou a conceber em feu animo outras

emprezas de mais riíco , e demais honra*

indignado de ver
,
em terras ,

que ja foraò

de Chriítãos ,
entronizados os íequazesde

Mafamede , com íuas Meíquitas levanta-

das
,
onde ja houve Igrejàs , e Altares

em que fe celebravao os Divinos Officios,

e deque tantos darnnos ,e oppreÇoensre-

cebiaò todas as terras dos Chriítãos cada

dia. E com coníelho dos feus íe refolvea

em trabalhar quanto pudeííe pelos lançar

fóra delias, fazendo-lhes logo guerra nas

terras de Alentejo , afíim por nellas haver

poucas fortalezas , e a terra fer fértil, em
que podiaõ achar muitos mantimentos ,

como porque naquellas partes havia hum
Rey limar muy poderofo

,
que dominava

todas aquellas terras do Poente,com quem
elle deíejava de fe encontrar , e dar lhe

batalha : do qual fe Deos quizeífe que al-

cançaíte vidoria > efperava ter o domínio
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de toda a terra da Eítremadura

,
que fe lhe

naô poderia defender. Tendo iíio deter-

minado , e fendo o anno de 1139. e ha-

vendo nove annos que a Rainha iua mãy
era fallecida , ajuntou hoa companhia de

gente efcolhida , cora a qual , como fe
j

fezpreítes, partio de Coimbra, e na pri-
j

meira jornada que fez , aconteceo de lhe

morrer íeu ayo , e bom confelheiro , D.

Egas Moniz ,que elle muito íentio ,
aíiim

pelo amor que lhe tinha, como a pay, por-

que elle o criara , e ièrvira de menino, co- -

ftio pela muita neceífsdade quede íeu con-

felho tinha naquelle tempo. E moflrando

por iua morte muito fentimento, (como
ôs Príncipes devem fazer pelos bons fervi-

dores, que lhes morrem
,
para incitar, e

contentar os que lhe ficPò)o mandou muy
acompanhado de muita nobre gente a Pa-

ço de Souia, hum Mofteíro
,
que elle fun-

dara duas legoas da Cidade do Porto para

iua íepultura , a que deixou muita renda,
'

e muitos ornamentos
,
como lambem e-

dilica; a o Moíteirode S. Martinho de Cu-
cujaens na terra de Santa íVLaria

,
e como

iua mulher D. Terefa edificou, e fundou
o Moíleiro das Cerzedas

,
duas legoas de

1

Lamego, da Ordem de S. Bento , em que
jaz enterrada E he para notar a difieren-

|

ça que ha dos homens daquelle tempo aos
s

deite
,

que hum Fidalgo fem terras
, e

com muitos filhos , em tempo que naõ
havia ladias

,
nem Minas, nem Brafil, ccra
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fua mulher fundara tres Moftetros muy
füptuoíos, e grandes , e os dotava de mui-

tas rendas
,
fem deixar dividas a feus fi-

lhos, o que neíles tempos fenao faz. A
caufa difto he a fobrfedade , e temperan-

ça dos homens de então , e o luxo » e def-

temperança dos de agora.

13 Partido o Príncipe daquelle lugar,'

onde Egas Moniz fallecera
,
paílou o Te-

jo , e as charnecas , ate dar em terras po-

voadas de Mouros , a que fazia guerra

correndo-lhes as terras , e tomandq-lhes

os lugares. O que íàbendo EIRey limar ,

msndou requerer a todas aquellas Comar-

cas e outras , e mandando também feus

Cazices, e homens
,
que entre elles tinhao

por de fanta vida , a convocar gentes da

parte do feu falfoProphetaMafoma ,
que

occorreíTem á terra ,
que eftava em rilco

de íe perder. Peio que houve tan a gente

de Mouros de a quem ,
e de além do mar

,

como de outras gentes barbaras ,
que fe

afhrmava por certo ,
que para cada hum.

Chriítaõ havia cem Mouros, e entre elles

muitas mulheres
,
que pelejavaó como

Amazonas
,
fegundo íe vio pelos corpos

mortos depois de vencida a batalha , de

que eraõ cabeças outros quatro Reys ,
cu-

jos nomes nao ficaraó em memória. Como
o Principe D. Aílonfo foube da vinda ael-

Rey Ifmar , e daquellas gentes ,
teve gtan-

de contentamento , e moveo feu arrayal

contra elles com aquelle fervor > e defejo

»

com
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Com que os viera büfcar , e veyo a hum
lugar do campo de Ounque

,
que chnmaó

Cabeça de Rey
,
junto á Villa de Caítro-

Verde, e all i fe juntaraó ambos os arrayaes,

hum á vifta do outro , junto a hurna Er-

mida
,
que habitava hum velho Ermitão

de boa vida
,
o que dizem fora veípera de

j

Santiago daqueEe anno de i 1^9.

14 Qj ando os Chriílaos virão tao im«
menía multidão dos Mouros

, e a deíigual-

dade que havia de fi a elles, duvidaraò de
dar a batalha , e tiveraõ receyo de íe per- -

derem , e diíleraõ ao Príncipe
,
que vilTe

o perigo em que ie mettia
,
que pare :':a

mais temeridade, que valentia, pelejarem
taõ poucos contra tantos , e arrifcarem a

honra , e Senhorio de Portugal ao. perigo
de huma íó hora

,
para tentar a Deos. E

que lhe naõ diziaó aquillo por falta de co-
ração

, nem vontade : Masque fe devia

õ

de guardar para quando com fua vida o
pudèflern fervír. E que agora morreriao
todos os bons

, que alli íe achaíTem , íem
com fua morte aproveitarem. Pefou mui-

,

to ao Principe da deíconfiança que vio nos
;

feus
,
e ] lies fez huma comprida pratica

,
e

cs animou lembrando lhes que a tençaõ
com que todos unanimes partiraó de Co-
imbra

,
fora pelejar pela Fe de Chriíto

contra aqu elles íeus inimigos, e que ago-
ra eífando á viíta delles

, feria grande fal-

ta fugir-lhes
j porque moílrariaò , ou

ixicoaiideraçaõ no vconlelho que tomaraò

»

ou
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ou medo dos inimigos , que viraõ

, quan-

do a feu laivo padeíle r. tornar. E que
mais certo citava o perigo na fugida , que
na peleja ;

porque os inimigos ( como el-

les diziaó ) eraô muitos , e eítavaõ no feu
?

e taó perto delles
,
que naõ teriaõ de que

íe valer
,
pata lhes eicaparem

,
pois iriao

fem coraçaõ : E que ficando , e pelejando

,

teriaõ a ii , e a Deos , que os ajudaria ,

pois pelejavaõ por-fua Fé
,
e por fua hon-

ra. E que íe lembraffem quantas vezes

íeus antepaííados ,
lendo muito poucos *

vencerão grades exercitos daquelles Mou-
ros , com que os lançaraõ de fuas terras;

e que naquella ho a naòeraamaõ de Deos
menos poderofa

,
que entaõ. E que fe no

numero da gente erao defiguaes dos Mou-
ros , também o eraõ na caufa porque pe-

lejavaõ
, e no galardaõ que efperavaõ. E

que pois Deos os chegara a hurn dia e fei-

to taõ glorioío , onde vencendo ganha-

vaõ honra , e fama , e terras de que fe

chamadem fenhores
,
e fendo vencidos gà-

nhavaõ o Geo
,
naõ perdeílem tal occafiaõ,

que de todo bom Cavalleiro havia de fer

defejáda: E que como eftavaõ veftidosde

armas , íe veíliílem de fé ,
e de eíperan-

ça, que lhes pròmettia teriaõ rnuy cer-

ta a victoria. E que repoufaííem entaõ ,

e ao outro dia , em amanhecendo, muito
alegres, e confiados aecommetteriaõaquel-
les inimigos

, que Deos lhes trouxera ás

luas maos, econhnnailem o nome de bons
PortUr
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Portuguezes , que nunca nas preífas de-
famparaóíeu Senhor. Ditas eílas palavras

,

e outras com muita eífi cacia , de tal forte
íicaraò animados , e contentes

, que pa-
rece que os esforço do Principe íe p afiou
a cada hum delles. E muy alegres lhe ref-
ponderao

,
que tendo a Deos por íua par-

te , e a eile por Senhor
,
e Capitaó

,
nao

era razaó quç temeíiem perigo algum. E
que eilavaó promptos para fazerem o
que lhes mandaíle. Antes de fe fazer tar-

de, o Principe ordenou como eítiveílem
feguros aquella noite.

15 Tendo o Principe feguro feii ar-

rayal^ com as guardas que lhe pòs
, o Er-

mitão
,
que na Ermida diííemos eftava

, j

lhe diíle que Deos lhe mandava dizer por
elle

,
que eíliveíTe feguro

,
e esforçado

,

que pela boa vontade que tinha de o ier-
vir , rio dia feguinte haveria vidforia del-
Rey limar. È que quando ao outro dia
pela manhaã viiie tanger huma campai-
nha 5 íahiííe fóra de íua tenda , e lhe ap-
pareceria no Ceo aílim corrio padecera pe-
los peecadores. E desde que.o Ermitaõ fe

foy, diííe comfigo EIRey: Deos poderojo,
a quemtodas as creaturas obedecem, a ti fd
conheço ,

e dou graças pelas grandes mer-
cês , que me tens*feito, e fazes , cm me
mandar py ometter tab grande coufa como
ejid

;
a ti me cncommcndo

, ,

e peço que 0

inimigo da linhagem humana me naô pojfa
apartar chs defejos que tenho de tefervir ,

e contra
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e mitra teus inimigos me abades. E ditas

eftas, e outras devotas palavras, íe en-

commendou a Deos . e a íua Santifiima

May, e íe foy recolher. E quando foy

meya hora ante manhaa ,
íe tangeo a cam-

painha
,
que o Ermitaõ lhe diíTera , e o

Príncipe íahio fóra de íua tenda
,
eíegun-

do elle mefmo diíle aos íeus , vio a noílo

Senhor na Cruz ,
da maneira que padece-

ra , e como o Ermitaõ lhe diílera , e o

adorou com muitas lagrimas proftrado em
terra ,

onde com o elevamento de eítar

abforto com aquella viíaó Divina
,
dizem

que diíle algumas palavras que excediao o

efpirito e coraçao humano. Parece que

quiz noíToSénhor que íeus olhos íós parti-

cipaíTem defta mercê. Porque elleíó nun-

ca delconfiou de haver viêloria, com íua

graça
, e ajuda, contra aquelles Mouros ,

como os íeus defcotífiaraó ,
qnando virão

aquelle immenío numero delles. E tam-

bém íe deve crer
,
que pela muita devo-

ção que tinha á Cruz, e ás Chagas de

noíTo Senhor, em cuia lembrança edificou

o grande , e rico Moíleiro de Santa Cruz

,

lho pagaíle o Senhor, fazendo-lhe aquel-

les -favores na meíma Cruz > onde lhe
s moftrou fuas Chagas da maneira que as ti-

nha quando padeceo , e o fez merecedor

de as ver com íeus proprios olhos,

v 16 Tanto que o Senhor defappareceo,

o Prindpe cheyo de grande prazer , e eí-

forço
, veyo á íua tenda para ie armar : e

em
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em final da batalha que havia de dar,’
mandou tanger as trombetas

, e atabales
para defpertar os Teus

,
que logo fe levan-

taraó , e fe começaraó a confeífar
, e com-

mungar , e ouvir Mifla
, e dar graças a

Deos com grande devoção
, e alegria pelo

myfterio
, que o Princípe contou. Aca-

j

bado ifto
,
o Príncipe repartio íua gente

em quatro batalhoens. No primeiro met-
teo trezentos homens de cavallo

, e tres
mil de pé : na retaguarda fez outro bata-
lhaõ com outros trezentos de cavallo

, e
tres mil de pé. Huma das alas fez de du-
zentos de cavallo , e dousmildepé; e
outra de outros tantos

,
que por todos

eraó mil de cavallo , e dez mil de pé. No
primeiro batalhaõ hia o Princípe com muy
bons Cavalieiros

, entre, os quaes hia D.
Pero Paez

, que levava a Bandeira
,
e D.

Diogo Gonçalvez Valente
,
que era peíToa

principal. A retaguarda hia encommen-
dada a D. Lourenço Viegas

,
e a D. Gon-

Çalo de Souía. A ala eíquerda hia encom-
mendada a Men Rodrigues filho de D.
Egas Mqniz , e a outra a Martím Moniz
feu irrçao. Os Mouros fizeraô doze bata-s

lhoens de gente muy groffa
, aífim de pé ,

'

como de cavallo. Os Portuguezes
, ainda

que eraõ poucos , como em naícendo o
Sol lhes davaõ os rayos nas armas

, ref-
plandeciaõ de maneira

,
que pareciaõ mui-

tos mais
,
e faziaó huma apparencia teme-

tofa. O Princípe começou de animar os

feus
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3

leus , chamando os por ieus nomes, e tra-
zendodKes á memória coutas que os ani-

íiiaíTem. Quando os Grandes, que eitavaõ
com o Piincipe

, virão os batalhoensidos
Mouros, e íbuberaõ dos muitos Reys ,

que alli eftavaõ
,
pedirão todos ao Princi-

pe lhes fizeííe mercê dé querer que o cha-
maíTem Rey , e que aílim lho pedia toda
aquella gente , e que com ifto teriaõ mui-
to mais animo para pelejar. O Príncipe,

como homem magnanimo que era
, e qde

entendia que mayor Reinado era o me-
recimento do Reino, e o apreço da peflba,
que o ceptro , e a coroa

, lhes reípondeo,
que aíTaz honra era para elle fer delles taô
bem íervido , e obedecido

, e que difto íe

contentava
, e que naõ íe queria chamar

íenaõ feu irmaõ, e companheiro
, e que

como tal os ajudaria íempre com íua pef-
íoa contra os inimigos da Fé- , e contra
aquelles

,
que damno ou oflènfa lhes qui-

feííem fazer
j e que para o que diziao

,

outro tempo haveria mais oppcrtuno. Fi-
les lhe tornaraò a dizer muitas razoens, e
lhe pediraõ naò quiíeíTe reilítir a tantas
vontades. O Prindpe vendo íe taô aper-
tado delles diííe que íizeílem o que qui-

zeílém. Entaõ todos muy alegres com
grande grita

, vozes
,
e acdamaçoens , o

nomearao Rey, e lhe bejaraõ a maõ. Fei-
to iíto , ipontou em hum grande, epo-
derolo cavai ío cuberto de luas armas , e
quando vio ter tempo , difte a D. Pedro

Paez
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Paezcj aballatie rijo coma Bandeira Real,

e os do feu batalhao o fizeraò aíiim,e foraõ

todos juntos ferir aos inimigos , onde El-

R-y
,
que hia diante

,
ferio com a lança

hum Mouro de tal forte
,
que logo deo

com elle no ch2Ó. E rompendo ó primeiro

batalhao dos Mouros, feguio o iegundo ,

onde havia muy groíla gente. E por ve-

rem o eftrago
,
que EIRey fazia , e como

entrava tanto por elles
,
acudio grande

poder de gente
,
que carregava muito lo- i

bre EIRey; e vendo ifto D. Lourenço
Viegas, e D. GonçalodeSoufa, quetrâ-

ziaõ a retaguarda , lhe acud iraÓ , e ahi

foy huma grande peleja ferida de ambas
as partes : Martim Moniz , e Mendo Mo- '

niz
, como esforçados Cavalleiros

,
qus

eraõ
,
entraraõ cada hum por fua parte

,

fazendo hum grande eílrago nos Mouros.
E muito mais íe aíligrialava EIRey

,
por-

que como era de grande corpo , e gran-

des forças, e mayor coraçao onde íe achava

íe avantajava a todos. Durou a batalha deí-

de pela manhaã até o meyo dia , fem ceflar,

fendo o dia muito quente , e de pó, e qinz

Deos que os Mouros foraò vencidos
,
e

desbaratados
,
e tanta gente morta

,
que

nao pode ter conta : o que naõ foy fem
morte de muitos dos Portuguezes

,
alguns

j

delles homens de grande conta
,
entre os

quaes foraó Martim Moniz hlho de D.

Egas Moniz, Capitaõ da ala direita , e D.

Diogo Gonçalyes
, que foy taò valente

Cavalleiro :
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Cavalleiro no animo, como era no appei-
lido

,
porque foy filho de D. Gonçalo

Ovequez Valente
, cujo deícendente foy

D. Vicente Affonfo Valente
, que infti-

tuio o morgado da Povoa, que por cafa-
mento de D. Brites Valente com D. Gon-
çalo de Caftello Branco

, veyo aos da fa-
milia de Caíleilo Branco

, íenhores de
Villa nova de Portimão.

1 7 Eífca vicloria foy huma das grandes
que houve no mundo

,
porque nao ie acha-

rá que taò poucos foíTem buícar taõ gran-
de numero da inimigos

, para lhes dar ba*
talha campal

, lendo os Mouros
,
a quem

fedeo, gente fem numero
,
muyfera, e

bclltcofa
, coítumados ás armas

,
e muitas

victonas
,
que houveraõ naõ íó da mayor

parte de Reípanha
,

que ainda tinhaõ
ufu rpada

, mas de muita parte da África

,

Alia
, e Europa , de que íe haviaõ feito

íenhores desde o tempo de feu falfo Pro*
pheta Maíamede. EIRey D. AfTonlo fi-

cou no Campo tres dias^ e nelles em lem-
brança dos cinco Reys que vencera , e do
que alli lhe acontecera, a Cruz azul em
campo branco

, que-erao as armas de Por-
tugal

, que feu pay o Conde D. Henri-
que trazia

,
partio em cinco Efcudos

,
que íkaílem em Cruz , e femeados de di-

nheiros de prata , ern lembrança daquel-
Ips dinheiros

,
porque nofio Redemptor

foy vendido. Mas mais verifimil he
,
que

Q numero dos ciuco.Eicudos mais fofíepqr

lem**
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lembrança das cinco Chagas de noffo Se-

nhor ,
que pelo numero dos Reys venci-

dos
, já que EIRey teve lembrança de lua

Paixaõ ,
e dos dinheiros porque foy ven-

dido y
e porque no apparedmento

,
que

noílb Senhor lhe fez de li na Cruz , as vio

por íeus olhos abertas , e fanguentas : e

affim foy fempre a tradiçaó dos antigos ,

que ao Chronifta naõ lembrou. Eftas íaò

agora as iníignias , e Quinas dos Reys de

Portugal taô conhecidas por todo o mun-
do, e de que tantas Bandeiras foraõ arvora-

das
,
e reconhecidas por triumphantes em

terras taô remotas da Aíia
,
e da África

,

e de que tantos padroens íe lavraraô
, e

uíifhtarap desde as prayas do mar Oceano

de Portugal ate á índia
,
e á China

, e ao

ultimo da terra.

CAPITULO. III.

Trata de como EIRey D. Affonfo Henri-

quesfe cajou , os filhòs que teve ,
e de

outras mais noticias de muito gofto .

18 T) Aliados os tres dias, que El-

X Rey D. Affonfo Henriques ef-

teve no Campo ,
tornou a Coimbra feito

Rey , e victorioío com grande defpojo ,

e riquezas de tantos inimigos , onde foy

com muita alegria recebido. Quando EI-

Rey chegou a Coimbra, veyo recebê lo

o Prior de Santa Cruz D. Theotonio com
grande
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grande prazer. % vendo entre o» Mouros
captivos, que ElRey trazia, huns homens
<Jhriftãoí>, que chamavaó Mozarabes

,
por

morarem entre os Mouros
, e que vinhaõ

maltratados em habito'
,
e eítaclo de cap-

tivos , eítranhou ElRey trazei los afiinge

o admoeíbou ,que logo os hzefte foltar,

pois eraò íeus proximos
, e irmãos na Fé;

o que ElRey logo fez. Entre eítes Mo-
zarabes vinhao dous velhos de muita ida-

re, aos quaes ElRey perguntou donde
eraò naí uraes ;

e porque caio vieraõ a ha-

bitar entre os .Mouros ? E elles ihediííe-

raõ
,
que lua ongem era da Cidade de Va-

lença de Aragaõ
,
e íeu naícimento delles

fora noAlgarve em.hum Promontorio, ou
Cabo , a que os naturaes chamavaó Sagres.

K que hum Mouro grande fenhor
y que

chamavaó Aliboacem , vindo por abi á
caça

,
matara a ieus pays

,
e aos que alli

mais achara : e que a elles fendo muito
moços os levara captivos a Fez , onde ti-

nha fua morada
;
e que a cauía de íeus an-

tepaílados alli viverem foy
,
quq tendo

elles em Valença eícondido o corpo de

b utnMartyr por nome S . Vicente,do tempo
em que os Gentios o martyrizaraò ;

vindo

a Valença hum CapitaÕ Mouro, por nome
Abderramen , que períeguia os Cliriftãos

com muitas crueldades , e deílruia todos

os Santuários
,
e Relíquias dos Santos ,

íeus paliados com medo delle em huma
barca metteraõo corpo do Santo comhum

G COt-
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corvo, que nunca depois que o Martyr
padeceo , deixou de eítar no lugar ondeo
corpo eftava , e o defendera que o naó
comedem as aves

, quando Daciano o
mandou lançar a ellas

, e aos animaes , e
fe metteraò pelo mar á ventura onde Deos
os levaíYe; e que a barca vindo appqrtar
ao dito cabo de Sagres, os que atrouxe-
raõ fizeraó huma pequena Ermida , na qual
enterraraó o corpo

,
e para li humas ca-

finhas em que viverão , e depois íeus deí-
cendentes , ate que por alli veyo Aliboa-

\

cem, que os matou ,eos levouaelles cap-

tivos : ,e que naquelle lugar íe viraõ fazer

muitos milagres , e nelle fe viaõ íempre
muitos corvos

, que o frequentavao , co-
mo que acompanhavaó o corpo

,
que alli

j azia. E que íe daquella Ermida em que o
enterraraó houveíle algum veftigio , ou
daquellas cafinhas , em que íeus paliados

moravaõ, ou houveíle alguns corvos, que
no lugar frequentavaõ , ainda dariaõ onde
o corpo eftava. ElRey folgou muito de
os ouvir , e íe lhe repreíentou, que mayor
vidoria , e mayor detpojo feria para elle

haver taõ preciofa joya , como erao as r \

Reliquias de taõ grande Santo
,
que quan-

to houvera delRey limar. Pelo que infla-

mado em deíejos de haver o corpo do Sanj è

to, fez tregoas por alguns dias com EI-
Rey de Fez, eelle meímo em peíToacom
alguns feus criad os fe arrifcou a ir ao
Algarve, terra de inimigos» buicar o corpo
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do Sa* to
,
e fazer bulcáiio

j
mas a dili*

gencia foy em vaó :
porque, fègundo de-

pois ie vio ,
ordenava noílo Senhor fa*

zer-lhe outra rnayor mercê , de aquel-

le íariTo corpo haver de ter íua íepultu-

ra na grande Cidade de Lisboa» que ain-

da eílava em poder dos Mouros
,
que ellç

havia de ganhar
, e na mefquita mayor

delia coniagrada , e convertida em Igre-

ja Çathedrah Pelo que nad achando El-

Rey final algum do que buícava » £ç tor-

nou para Coimbra , çonformaudo-ie cpm
a vontade de Deos,

19 Neíle anno mefmo , erh que El-

Rey D. Afíònío Henriques venceo a IR
mar, morreo em França joaó de Tampes,
a que os vulgares chamavaõjoaõ dos tem-
pos

,
por erro , e íimilhança do nome , ç

de lua grande idade
,
que viveo trezentos

e leflenta e hum annos , iegundo çontap

todos os Hiítoriadores Francezes: O qual

dizem haver fido homem de armasde Car-

los Magno
,
que começou a reynar no

anno de 1269. no qual tempo ie moílrg

fer ja joaõ de Tampes de dez annos, Mas
Paulo ^Emylio nos Annaes de França na

vida de Luiz Víl.como homem grave,quç

com menos facilidade crêçoufas de adrnR

raçao
,
que andad em voz de gente vul-

gar , tem para íi que aquelle Carlos nao

foy o Magno , mas que (eria o que foy

neto de Carlos o Simplez* E fendo ainda

aíTim , naõ hca a vida de Joao de Tampes
C 2 ' ta®.
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taõ pouca , que neõ foíTe de cento e fef«

lenta annos. Mas quem ler as Hiílorias da

índia ,
poderá crer lua idade; porque no

tempo que Nuno da Cunha a governava,
havia em Pio hum homem Bengalla de
trezentos e trinta e cinco annos , e nao fe

I

labe o que mais vivèo.

20 Depois do vencimento delRey If-

mar, deiejando eíle vingar- íe, juntou mui-
tas gentes

,
e veyo a Santarém

, e levando
dahi Hauzeri Alcaide da Villa

,
e homem

muy principal , correo a terra
,
até chegar

a Leiria , a qual combateo
,
e entrou por

força
,
e matou a mais da gente , que

nella achou, elevou prelo a D. Payo Go-
terres. O que foy no anno de 1 iqo.e dei-

xando na Villa boa guarda íe foy:o q tudo
fez com tanta preíteza

,
que naõ teve

tempo EIRey D. Adonío para le aperce-

ber
,
e o ir buícar. O Prior de Santa Cruz

de Coimbra D. Theotonio eftando fenti-

do de lhe ler tornada Leiria
,
que ÉíRey

lhe tinha dado, levou comfigo a mais gen-

te que pode , e foy correr as terras de A-
\

lentejo , e tomou a Villa de Arronches.
Entretanto que o Prior andava guerre-

j

ando em Alentejo, ajuntou EIRey gente,

e foy fofré Leiria : e como Deos o ajuda-

va em todas as fuas emprezas
,
poíto que

muy bem lha aefendellem os Mouros , a

tomou a tomar aos quatro de fevereiro
de i I 45-E porque o Prior a quem elle de- !

ra a Villa , a naõ guardara como devia >

para
j



D. Ajfonfo Henriques. * 3 1

para fua defenia pósÊIRey nellameltior

guarda. E eftando ElRey ein Coimbra,

veyo o Prior de Santa Gruz de Alentejo,

aonde muito tempo andara , e diííe a El-

Rey
,
que pelos Mouros lhe tomarem a

Villa de Leiria, que elle lhe dera ,
tivera

taõ grande íentimento ,
que deixara aor-

dem de viver regular
,
que tinha, e toma-

ra por vida andar em guerra com os Mou-

ros , aos quaes tornara a Villa de Arron-

ches. E que agora punha em luas maos o

negocio daquellas Vilhas, pois huma ga-

nhara , e outra perdera , e agora ElRey à

tomara, tendo-lhe feito doaçáo delia. EI-

Rey havendo fobre iílo confelho
,
porque

naó convinha bem a homens, que profef-

íavaò Religião ,
embaraqarem-íe em ne-

gócios íeculares ,
e muito menos no exer-

cício da guerra ,
houve por bem ,

que o

efpiritual deítasVillas ambas foíle doMoí-

teiro de Santa Gruz , e o temporal íicalle

com os Keys. _
2 t Depois no anno de 1146. lendo El

Rey D. Aílbnfo de 52. annos ,
e havendo

j. que era acclamado por Rey, caiou com

D. Mafaida ülha de Amadeu Conde de

Moriana , e deMadama Guigonefua mu-

lher , filha do Conde jie Albon. O qual

Amadeu depois foy feito Conde de Sa-

boya pelo Imperador Henrique o V .de que

deícendem os Duques de Saboya* Efte he

o Amadeu
,
que vindo da Conquiíla da

T?ei*ra Santa, aonde duas vezes fora Ca-

ANNO
II4Ó.
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pitaó de gente do Papa, morreu na Ilha de
Chipre , e jaz enterrado na Abbadia do
monte de Santa Cruz

, junto a Nicoíia,

cüja Genealogia he deícender de Impera-
dores de Alemanha

,
e Duques de Saxo-

nia , como Damiaò de Goes eícreyeo com
muita erudição

, e clareza na Chronka
delRey D. Manoel. De maneira que D*
Mafalda por origem era de Alemanha

, e
por natureza Franceza. Pelo que fica ma-
íiifefto o erro dos Ghroniftás Portugue-»
2es, e Caítelhanos

,
que a fazem filhado

Conde D, Henrique de Lara , e outros do
Infante D. Affònío de Molina

,
que ainda

naõ éra nafcido
, nem nalceo dahi a muitos

ânuos
,
porque concorreo com EIRey D.

Sancho Capello biínetoda mefma Rainha
D ( Mafalda , como em fua vida fe diz; do
qual erro fe pudera tirar o Clironifta Por-
tuguez, fe occorrera á Torre do Tombo,
porque em todas as efcritui as, e foraes
delRey D. Afibnío Henriques

,
que deo,

íendo ja caiado , em que, conforme áquel-
le tempo

>
as mulheres , e os filhos

, e os
Grandes do Reyno aílinavad

,
e confirma»

Va6 , íe diz que EIRey D. Afibnío Hen-
riques filho do Conde D. Henrique

,
é da

Rà! Ta D. Terefa* e neto do grande Rey
D» Àffbnfo com fua mulher D. Mafalda i
fidiâ do Conde Amadeu de Moriana faz i

doaçao &c. E o meimo erro evitaraõ os
Caftelhanos

, fe leraô ao ieu Arcebifpo
de i olodo D* Rodrigo Xirnenes na Cbro-

nica
1
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üica dos Reys de Hefpanha , ondediz*

que ElRey D. Aíibnfo Henriques foy ca-

fado com Mafaldá filha do Conde de Mo-
liana : O qua o meímo nome Mahault

moítra, que he próprio, e vulgar deFran-

cezes , e naõ de outra naçaõ. E mais ve*,

rifimil era ,
que hum primeiro Rey de

Portugal taõ valorofo * e altivo ,
como

ElRey D. Aflbnio Henriques , fendo íbl-

teiro , e íem herdeiros * caíaíTe com a fi-

lha de hum Príncipe lenhor de muitos Ef-

tados
,
defcendente de muitos Imperado-

res
,
que com a filha de hum Conde fe-

rhor de duas Villas
,
vafiallo de hum Rey

feu vizinho ,
ainda que dé nobre langue

folie. Nem os Portuguezes eraÕ taes, que

lho confentiriaó por leu brio , e opinião,

como fizeraõ a ElRey D.Sancho Capello,

fendo taó inferior na authoridade, e valor

a feu bifavô ElRey D. Aflonfo, que poí

calar com D. iVLecia filha de D. Lopo Dias

de Haro, fenhor de Vi-fcaya ,
fua parenta,

por ler formoía , a tomaraõ , e a levaraõ a

Galliza ,
donde nunca mais tornou ,

por

dizerem que naô era lua igual , e que lhe

oflereciaõ filhas de Reys com que cafaile.

21 Da Rainha D. Mafalda houve El-

Rey D. Afibnfo a D. Sancho, que lhe fuc-

cedeo no Reyno , e nalceo em Coimbra a

11. de Novembro deu 54 - e a Rainha

D. Urraca ,
que calou com D. Fernando

Rey de Leaó ,
que depois ,

pelo Papa nao

difpeníar com ehes ,
os apartou }

tendo

eã
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)d o Infante 0. Afiònfo

,
que nborreo mo-

ço. E aílim hoúverão a Rainha D. Tere-
la

,
que caiou com Philippe, primeiro do

nome , Conde de Flandres
, e de Henao.

A efla Rainha D.Terefa os Eícritores das
coufas de Flandres chamaõ Matildis : o
que parece feria por amor de íeu marido,
a quem aquelle nome naõ foarta ram bem,
como ja outro fez pelo de Urraca. Eíta
Princeía em quanto viveo fe chamou
fempre Rainha

, pelo coftume daquelle
tempo

,
em que as filhas dos Reys de Por-

tugal, ainda que caiadas com maridos, que
Reys r.aó foffem , íé chamavao aílim. Dei-
la elcrevem os Flamengos muitas coufas
de mulher de grande animo

, e esforço
varonil , aílim no governo dos eflados de
Flandres

,
que o Conde íeu marido lhe

deixou encarregados
, quando paííou á

'

Conquifta de ultra mar, como depois de
viuva nas diílerenças

,
que teve com Fran-

cês» e outras gentes
, íobre a defeníao

‘

de fuas terras , de que ficou ufiifruPtua*
ria. Veyo a falJecer íem filhos no anno de
1218. e de morte deíaft ada

, paliando
junto da ViHa de Furnas por hum lugar
apaulado

, em que cahindo ás andas em
que hia, fe íorveraõ em hum olho , e a-
tolleiro, que alli havia: pelo que aquel-
le lugar dahi em diante fe chamou o bura-
co,ou foio daRainhaJaz enterrada noMo-
iteiro de Clara-Valle em Rorgonha

, com
Q Conde Philippe íeu marido,para onde a

paífaraõ
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paflarao do Moíteiro Dunieníe

,
em que

foy depofitada.

2$ A hiítoria antiga diz, que houve
outra filha mais velha que as outras, por
nome L). Mafalda

,
que caiou com D. Rai-

mundo íilrio de D. Raimundo Conde de
Barcelona, e que íeu recebimento íe fez
ra Cidade de Tui , onde diz que a veyo
receber o Conde Raimundo

,
por procu-

raç õ de íeu filho. Mas quem ieguir a ra-

zuõ dos tempos, achará que aquella hiilo-

i ia he manifeílamente falia: Porque El-
Rey D. Affónío Henriques caiou no anno
de 1146. no qual tempo D. Raimundo Be-
recguer Conde de Barcelona

,
que foy o

ultimo dos Raimundos, e dos Condes de
Barcelona

,
era ja caíado com D. Petro-

nilla Rainha de Áragaò ,
filha de D. Ra-

rr iro o Monge : pelo qual cafamento , o
Condado de Barcelona ticou unido com o
EíU do de Ar3gaõ ategora. Alem diílo eíle

D* Haimundo deixou dous filhos moços,
e nenhum te chamou Raimundo; porque
o pi m genito

, a quem puzerao cífe no-
me , íe lhe mudou em Afíonío , ienáp
r e uno : O qual íe chamou D. Afíonítxo
Caíto

, e foy ofegundo do nome
, e cafou

com a Infanta D. Sancha
,

íilha delRey
D. Afonfo, a quern chamaraõ Imperador
das Hefpanhas , e de fua mulher a Rainha
D. Rica. E o outro fílh >, que o Conde D.
Ram undo Berenguer teve, íe chamou
E. Sancho ? que foy Co , ie de Raifelhon,
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e de Cerdania. Pelo que íendo o ultimo
Raimundo Conde de Barcelona ja caiado
com a Rainhf de Aragaõ ao tempo que
D. Mafalda ( fe a houvera ) rao podia fer
nafeida ,e haõ deixando álho Raimundo,
fica convencido, naó íe fazer tal cafamen*
to

,
como o Chroniíta diz. Nem EIRey

D. Afíbnío Henriques teve tal filha
,

íe-

gundo o Arcebifpo de Toledo
, a que fe

ha de dar muito credito
,

pela muita au-
thoridadede fua pefloa

, e dignidade, e
por fer vizinho daquelle tempo. Ao que
ajuda

,
que cafando EIRey D. Afibnlbnò

dito anno de 1146. e fendo o cafamento
de D. Mafalda fua filha no anno de 1 1 55.
como o Chronifta diz , ainda que ella naf-
cera primeiro que os outros irmãos

,
e lo-

go no primeirõ anno
, tirados nove me-

ies ,
que havia de andar no ventre de fua

may ,
ficava cafando de oitqannos

, o que
naó he verifimil : e muito menos o era ,

que hum Conde de Barcelona ( fe o hou-
vera ) velho , e taõ grande Senhor , vieííe

bufcar em peíToa huma nora menina
,
e a

l|ja(re taõ ante tempo
,
naõ havendo cau-

faae guerra entre Frovincias taõ diítan-

tes , nem deíavença de pazes. Também
fe ajunta outra conjedlura

, que a Infanta
D. Tereía cafou como Conde de Flandres
no anno de 1184. pelo que ficavaõ do ca-

famento de D. Mafalda ao feu 29. annos,

o que também naó he verifimil
,
fendo

ambas irmaãs por parte de pay
,
e may. A

outra
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outra razaõ mayor qu e todas, he

, que nas

dòâçoens, e cartas, que EIRey D. Afibnfo

Henriques fazia, onde aíTinavao íua mu.
lher , e filhos , ao coftume daquelle tem-
po , naõ eflaõ afiinadas mais que as duas

filhas D.Urraca ,e D, Terefa , como pe-

los livros da Torre do Tombo fe póde
ver. A efte erro daria caufa caiar EÍRey
D. Aflbnío Henriques feu filho primogê-

nito o InfanteD.Sanchocoma Infanta D.
Aldonça filha do dito Raimon Berenguer,

o ultimo ,
-que foy Principe de Aragaõ , e

marido da Rainha D. Petronilla ,
como na

vida delRey D. Sancho fe dirá. Eíte dií-

curfo íe fez taõ largo em coufa que im-

portava pouco
,
para fe ver quanto faz

para a verdade da hiftoria a razaõ dos tem-
pos-, e com quanto juizo fe haõ de ler as

hiflorias
,
e quanta confidemçaò

,
e dili-

gencia ?equer o officio do Hiftoriador : e

tábem por fe me nao imputara temerida-

de confutar alguas coufas, que eílaõ ja

taò recebidas da antiguidade ;
pois como

fe erra em, huma coula
,

íe pó.íe errar em
outras mais. Além deites filhos legitimos,

houve EIRey D. Aflbnío hum íilho fendo
folteiro

,
que íe chamou D. Pedro Aflbn-

fo, de quern naó íabemos a dignidade
;
nem

os filhos que deixou. Teve mais fendo

folteiro huma filha chamada D.Tereía Af-
fonfo, que cafou com hum homem gran-
de naqueile tempo

,
que íe chamou D.

-Sandio'N unes , de quem naícep D, Urra-



Trata da tomada de Santarém
,
chcunflan*

, cias y
que houve de admiraçaõ

, e de
como mandoufundar o Mofeiro

de Alcohacãy

'i4: - .«'V VV
ANNO 14 TVT O anno de 1147. tomou EIRey
li 47 1.M D. Afibnío em peníamento em-

prender huma coufa grande
, que havia

muito que defejava , e em que achava
grande repugnância

,
que era tomar San-

tarém. De huma parte via
, que daquelle

lugar lhe faziaõ os Mouros guerra á fua

terra , e que delles recebia muito damno:
e da outra a fertilidade

, formofura do
campo , e bondade daqueíla VTila , a que
elle chamava parai fo. De outra parte fe

lhe repreíerttava a fortaleza , e aípereza
do filio , a multidão da gente , e' abun-
dancia de mantimentos

,
que nella havia.

Pelo que lhe parecia mtpoílivel pôr emef-
feito a fua determinação : e aifirn o pare-
cia áquelles com quem -elle o communi-
cava. Mas como elle era de animo gran-
de , e invencivel

, determinou de o inten-

tar. Epara faber o meyo porque melhor
tomada a Villa

;
defcobrio ieu penfamen-
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to a Mendo Moniz,hIhode L>. Egas Mo-
niz , Cavalleiro muito esforçado

,
e pru-

dente, & lhe mandou que folie a Santa-
rém com pretexto deaílentar tregoascom
o Alcaide Hauzeri, e viíTe porque parte,
e porque maneira fe poderia entrar na
Villa. D. Mendo Moniz , aílim como en-
trou na Villa , eípiou tudo muy bem , e
tornando,fallou com EIRey em legredo,
e fez o negocio muy pdííivel , e lhe pro-
metteo

,
que elle íeria dos primeiros, que

pufeílem luas bandeiras fobre os muros , e
quebraria as fechaduras das portas , como
depois cumprio. Recebeo EIRey com
goíto a nova que lhe deo : e vendo que o
principal deite negocio era o legredo del-
le, haõfe liou de o communicar com to-
dos os do íeu Coníelho

, nem no Paço
,

por nao ferem ouvidos
, e fe íahio da Ci-

dade de Coimbra a paífear ao campo
,
que

eítá á borda do Mondego, que chamaô o
Arnado : e alli apartou Lourenço Viegas,
e D. Gohçalo de Soula , e D. Pero Paes
leu Alferes, e outros, e lhes diíTefua de-
terminação. E ouvidos 1 eus pareceres,lhes
mandou tiveífem naquelle negocio grande
legredo, e que nem na partida o defco-
briíTem. Acabado o Confelho,veyo EIRey
para a Cidade , e Moíteiro de Santa Cruz
em que aíiiítia; e depois diíto fe fez pre-
ítes f lómente com os contínuos de fua
caía, e alguns de Coimbra. E tomando
mantimentos, que lhe baítaílem, iempef-

X x Í02
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loa alguma faber para onde caminhavaõ,

mais que os do Centelho , e o Prior de

Santa Cruz
,
que era Santo Theotonio

em quem tinha muita devoçaõ , e lhe

deícobrira o íegredo
j
partio liuma íegu ri-

da feira ,
e foy por caminhos encubertos, ;

e taõ differentes ,
que os Mouros naó pu-

deílem faber delle , nem para onde hia. E
tia primeira jornada vierao pôr íuas tendas

a Alfafar , e na íegunda foraõ dormir a

Cornodellas , e dahi mandou D. Mendo
Moniz, que folie dizer ao Alcaide deSàn-

tarem ,
que lhe levantava a tregoa , e

naõ valefle mais que dahi a tres dias. Por-

,
que naquelle tempo cada hum podia que-

brar a tregoa a leu inimigo ,
quando qui-

íeiTe ,
fazendo-lho laber antes, O. Men-

|

do Moniz foy , e tornou á Aldea de Pe-

f
as, onde ElPvey eíteva. Partindo dalli

IRey pella ferra de Albardos , e indo fal-

iando com elle D. Pedro íeu irmnõ em
coufasde França , onde havia eítado

,
lhe

contou dos muitos milagres ,
que Deos

fazia naquella terra pelo Abbade de Cila*-
^

raval, Bernardo, que entaõ vivia ,
equan—

tas coufas outorgava das que lhe pediaôJ

EIRey movido de devoção dille
,
que pro-

mettiaa Deos
,
queíe pelos|Ogos daquel-^

Je fanto Varaò tomava a villa de Santarém,

que elle lhe daria para hum Moíteiro da]

Congregação, que inftituio ,
toda aquel-

la terra ,
quanta dalli via ate o mar , co-

mo delpois fez
?
havida a vidoria, que
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em cumprimento de íeu voto edificou

[

grande
, e Real Moíteiro de Alcobaça

,

lhe deo aquella terra toda
, em que ha mui-

’ e lugares. Naquella lerra de
Albardos eíteve EIRey até quinta feira de
noite

, E pelo ferad partio
, e andou to-

da a noite até a mata, que eftá fobrePer-
nes

, onde chegaraõ á feíla feira , antes
de amanhecer. E alli deícobrio EIRey a
todos os íeus ao quehiaó ,^e lhes fez hu-
ma praótica animando-os para feito de tan-
ta honra

, e taó importante ao ferviço de
» e êu

> trazeiído-lhes á memória st

victoria, que havia taó pouco houveraô
contra cinco Reys Mouros

, e tantas gen-
tes , e afíegurando-os daquella muito mais.
E louvando-lhe as moítras que davao

, de
eíraiem defejofos de fe ver ja na epnprefa,
lhes encommendou que eícolheÉem de
entre (i cento e vinte

,
para dez eícadas ,

que haviaõ de encoilar ao muro
,
partidos

a cada huma doze
, e que os primei rosle-

vantalfem logo fuas Bandeiras.E que por-
que haviaó de achar os inimigos nus

, e
deíarmados

, e deimproviío
, naò perdoaf-

íem a nenhuma peíloa , nem idade
,
mas

todas matafíem á efpada. Os Portuguezes
ouvirão a EIRey com grande moltra de
contentamento

, e defejo de fe verem já
naquelle feito : mas confiderandò o gran-
de ardid delRey

, e o riíco daquelle ne-
Bocl° » e que em nenhum perigo o havíaa
de achar menos

, lhe pedirão que os dei-

xaíle

n
>
o
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xaile obrai a elies

,
e que elíe íè deyxafíe i

alli ficar: porque fendo elies vencidos , ,

os inimigos naõ ganhariaõ tanta honra

,

nem íe perdia por íílo o Reino ; mas que

perigando elle, tudo íe perdia, e com
razaô íe poderiaõ em todo tempo chamar

traydores
,
pois tendo tal Rey ,

o quiíe-

raã perder. EIRey lhes reípondeo, que

nunca Deos quifelíe ,
.

que onde taõ bons,

e leaes vaílallos arrifcavaõ íuas vidas por

amor delle
,
poupaífe elle a íua

j
nem que-

ria viver iem elies. Paííadas eílas palavras,

apparelharaõ o que era neceílario para o

que pertendiaô , e deixando as tendas , e

o què mais traziaõ., fe puíeraõ a cavallo ,

e chegaraõ aos olivaes de Santarém de noi-

te. E eílando ja EIRey perto da Villa, íe

puíeraõ em hum Valle elcufo taõ perto do

lugar
,
que ouviao as velas dos Mouros ,

quando huns a outros failavaõ ,
e alli eíli-

veraõ toda a noite com os cavalios pelas

redeas apeados ,
vigiando com grande cui- i

dado pelo que ao dia íeguinte eíperavaõ

fazer. E quando veyo o quarto da Alva

,

tempo em que entenderão que as velas

eílariaõ mais íomnolentas, e os da Villa

mais defcuidados , e entregues ao íomno, .

partio EIRey dalli com os leus ,
deixando^

naquelle Valle os pages com os cavallos

,

;

e tomaraõ o caminho de Monteraz , e a|

fonte da Tamarma
,
que quer dizer em •

Arábigo : Das agoas doces : e foraó pelo

tVátle ;
indo diante D. Mendo Moniz, que'

bem
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bem fabia as entradas, e lahidas , e logo
EIRey junto a elle. £ poíto que por on-

de levavaõ tençaó de elcalar , achar aõ o
contrario , do que cuidavaõ , Deos ( a cu-

ja vontade naõ póde haver refiílencia)

lhes converteo ém bem eíle impedimento:

Porque no lugar por onde haviaó de fubir

,

e tinhaò por certo naò haver ahi alguma
guarda

,
acharaõ duas vélas polias em ca-

dafalfos feitos do novo
,
e que fe deíper-

tavaò hum ao outro. ISliíto a ronda
,
que

andava pelo muro requerendo as vélas ,

chegou por allf 9 e lhes faliou.. Os Chrif-

taos fe deixaraó eftar quedos em hum ca-

po
,
que ahi eítava, até lhes parecer que

as vélas póderiaõ adormecer. E dahi a pou-

co abalou D. Mendo Mqniz com os feus

muy desgoftoío por aquelle deíaílre j e

por cima da caía de hum olleiro foy ao

muro a pôr a eleada em huma haílea , a

qual naõ fe tendo no muro , correo pela

haítea abaixo , eçteo no telhado , fazendo

grande efhondo: lio que D. Mendo haven-

do grande pelar
,
pôr recear que defperta-

ÍTem as vélas , fé abaixou, eefteve que-

do : e dalli a pouco fez aítentar curvo hum
mancebo , e por cima delle pôs a efeada

mais entregue no muro. E tanto que por

ella fubio em cima , logo levantou a Ban-

deira Real
,
que levava , e fubicaõcom el-

le dous. £ naõ eíhando ainda fobre o murp

mais de tres ,
acordaraõ as vélas , e os fen-

tirao > e hum delles em voz muito rouca

D» e dpi?
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e aormente diíle: Quem ejla ahi ? D. Meti-
do lhe reípondeo em Arábigo

, que elle

era dos da ronda , e que tornava para lhe
dizer certas coufas

,
que importavaõ

,
que

deíceile abaixo ao muroj e tanto que def-
ceo, D. Mendo o matou , elhe cortou a
cabeça

,
e a deitou aos de fora

,
para mais

os animar , e aílegurar. A outra véla ,

quando conheceo ferem Chriítãos, come-
çou a bradar a grandes vozes dizendo: Aba-
ceràni

, Nacerani , que quer dizer : Chrií-
tãos, Chriftãos fe naõ eftando ainda en-

j

cima do mu o maiá que dez
, chegaraõ os

Mouros da ronda
,
correndo aos brados

da véla , e encontrando-1'e com os Chrií-
taos , vieraõ á efpada muy bravamente :

os Chriítãos por executarem o a que vi-
nhaõ

, os Mouros por lho empedir
, an-

tes que mais crefceíTe o mal. D. Mendo
decima animava os feus , bradando por
Santiago. EIRey do pé do muro , onde
eílava , bradaVa aos decima. Mata

, Ma-
ta , andem todos d ejpaâa Os que hiao fu-
bindo apartavaõ íe em duas partes para pe-
lejarem com os Mouros, que aeodiaõ. E
era ja tamanha a revolta

, e arruido das
vozes de ambas partes

,
que fenaõ íabiaò

entender. EntaÕ diíle EIRey aos feusmuy
apreílado : Ajudemos os nojjos ,

e tome-
mos d parte direitaJepudermosfubir até
AlfaÕ , e Gonçalo Gonçalves com osJeus d -

ejquerda
,
que tome primeiro o caminho que

vem do Sçíxcgo
;
qu/j nao pojjdõ os Mouros

j

pri-

"v- . \ |
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primeiro tomar por ld a entrada daporta

,

e ajjini atalhadosJe péreao os nojfos áxniiu

gua. Mas iíto íuccedeo melhor, porque
quando trabalhavaó para entrar pelo niu*

ro , entrarap pelas portas. E de dez eí-

cadas
,

que íizeraõ ,
duas fó baítaraõ

para tudo : porque fubirap até vip-

tecinco homens , os quaes correrão com
preíleza a quebrar as portas com hum ma-
chado

,
que de fóra lhes deraó. E quebra-

das as fechaduras , e cadeados , entrou
EIRey a pé com os feus: e poítos os joe-

lhos em terra entre as portas , deo muitas
graças a Deos por tamanha mercê, e be-

neficio
,
que mais com verdade íé podia

chamar milagre. Os Mouros acodiraõ to*

dosas portas
,
pelejando muy valentemen*»

te : e defefperando de íe poderem alli ter,

fe recolherão os mais dellesa Alfaõ. Mas
pelo deíapercebimento delies , foraó logo
entrados , e muitos, aííim homens, como
mulheres

, de toda a idade , mortos á ef-

pada ; de que corria tanto fangue pelas

ruas , como fe aiii fe degollara muito ga-

do. Todos os queeícaparao da morte , fo-

raõ capúvos , e entre elles tres Mouros
principaes , de que EIRey houve fazenda

de muita valia , e aílim houve muito rico

deípojo
,
que na Villa íe achou. Os que

foraõ elcolhidos para efcalar a Vilja, fo*

raõ D. Mendo Moniz,Guarda mor delReys
filho de D. Egas Moniz, D. Pedro Aflbn-

fo j filho baítardo delRey , D. Lourençp
ü i
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Viegas ,'D. Pero Paez leu Aiferez , D.

Gp iÇvlo Gonçalves, e outros nobres , e

ricos homens. Àílim foy tomada a nobre,

e populoía Villa de Santarém no anno de

1147. veipera do apparedmento de Saô
Miguel

,
que he aos íette dias de Mayo ,

e naõ em Settembro ,
quando he afeita

da Dedicaçao de S. Miguel , como hum
Eílevaõ de Garivay Chroniilâ Gaílelhano

diz, querendo dar a entender, que EI-

Rey começou eíta jornada em Mayo
,
e a

acabou em Settembro ,
naõ declarando de

qual das feitas de S.M iguel íe fallava , íe

do apparedmento
,
que he a oito de Mayo

,

ou da Dedicaçao, que he a 29, de-Set-
tembro : o que he erro manifelto , por-
que EIRey partio de Coimbra huma fegu-

da feira, que foraõ dous de Mayo, em
que foy dormir a Alfafar , e á terça foy
dormir a Cornodellas

, e na quarta á Al-

deã das Pegas , e na quinta á ierra de Al-

bardos , e feita feira qm amanhecendo foy
á mata de Pernes , e á noite aos olivaes de
Santarém , e ao fabbado de madrugada

,

que foraõ íette dias domeímomez, ef-

calou , e tomou a Villa. De maneira que
EIRey eíteve huma fegunda feira em Co-
imbra

, e ao fabbado íeguinte pela manhaã
eítava fenhor pacifico de Santarém

,
que

foraõ por todos cinco dias e meyo , e
naõ cinco mezes. Pelo que com razaó po-
dia dizer

, o que Iulio üeíar difle por íi

:

Vim
, Vii Venci ,

CAPI-
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CAPITULO v;

|
Trata da tomada de Lisboa ,

e antiguião*

des âejia Cidade ,
e daKilla de

Santarém .

ay T? Porque a eít? Villa fe deo diííe-

£jj rente nome em tempo dos Chrif-

tãos
,
que a tomaraó ,

do que tinha em
poder dos Mouros, e efíes lhe tinhaõ cor-

rupto o nome antigo do tempo dos Ro-
manos, naò parece fóra de propoíito tra-

tar aqui da razao deíla mudança , e da an-

tiguidade , e nobreza daquella Viíla. San-

tarém em tempo dos Romanos foy Cida-

de nobiliílima.,e huma das cinco Colonias,

que houve na Luíitanta. Seu nome era

Scalabis , e por outro nome , fegundo

Plínio , Lreeftâium Juliián ,
que quer di-

zer, preíidio
,
ou lugar de gente de guar-

niçaõ de Júlio , no que parece que ou
foy edificada por Julio Cefar ,

ou no feu

tempo , ou por ventura antes
,
pois nel-

la pôs preíidio. Foy além diílo hum dos

tres Conventos jurídicos ,
que houve na

Lulitania : eítes Conventos eraõ as Rela-

çoens , ou Parlamentos ,
a que asappel-

laçoens , e aggravos , e cafos mayores da

Juíliça vinhaò , como á mayor alçada ; os

quaes Tribunaes naõ íe punhaõdenaõ nas

pnncipaes Cidades. Flúma das Colonias

da Luiitama era Merida ,
a íegunda Me-

delhim^
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delhim ,
a terceira Beia

,
a quarta Norba

Cefarea ,
que era hum lugar junto ápon*

te de Alcantara , a quinta Scalabis
,
que

agora he Santarém. Dos tres Conventos

da Luíitania o primeiro era Meridâ.* o fe*

gundo Beja
,
o terceito Santarém i o qual

era o que tinha major território, e a

'que mais gentes vinhaó: Porque Merida

fervia áquella parte de Alcantara , e ás

Cidades de Coria , Caceres , Truxilho ,

Placencia ,
e Avila: A de Beja fervia ao

ÍReyno do Algarve^ eProvinciade Alen-

tejo i Mas Scalabis fervia até o Douro, e

a toda a terra da Beira
,
Riba de Coa , e

parte de Tras os Montes, e até ás Cidades

de Miranda, Cidade Rodrigo , Salaman-

ca
,
e outros muitos lugares daqu.ella par-

te de 'Caítella
,
que eraó os termos da Lu-

íitania. Pelo que em fer Colonia de Ro-

manos , e nella eftar aifentada huma^ taò

grande PvelaçaÓ , íe moílra fer então Cida-

de muy nobre, como hòje vemos emlíel-

panlia ferem aquellas as mais aíbgnaladas

em que as Chaticellahas íe alTentaõ. K da

rr.efma maneira aílentaraô os Reys de Por-

tugal nella a RelaçaÕ da Caía do Civel a

principio ,
onde efteve ste o tempo dei*

Rey D. JoM I. o qual a mandou para a

Cidade de Lisboa
,
por lho pedirem nas:

Cortes que fez em Coimbra no anno de

% 3 8?. O nome de Scalabis lhe durou até

que os Motiros tomaraõ Hefpanha, e el-

lês lhô Corromperão em Gabelicaftro ,
por

dize-;
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dizerem Scctldbis Câjiruw>1. Mas os Gh it-

tãos , ou foffem Mozarabes ,
que entre

os Mouros viviaô fu jeitos , ou os Portu-

puezes, que a ganharaõ aos Mouros, pe-

lo corpo da Bemaventurada Martyr San-

ta Irene, vulgarmente chamada Eiria, que

no Tejo junto á dita Villa no meyo das

ondas tem fua milagrofa íepultura , lhes

chamaraõ Santa Irene , e corrompendo-íe

ou abbreviando-fe o vocábulo ,
íe yeyo

a chamar Santarém. Eíla antiga L-idade

com fer huma das nobres de Hefpanha ,

aílim pela fertilidade de íeus campos, que

dao todas as coufas neceííarias á vida
,
que

paiece outro Egypto com a vizinhança, e

inundaçoens do Tejo ,
como pelo domi-

cilio ,
que fempre nella os Reys anti-

gos tinhao com fuas Gortes ,
e hoje tem

muitos nobres * fe contenta com o nome

de Villa ,
fem querer ter o de Cidade»

Mas no affento ,
e tratamento ,

que os

Reys lhe fazem nas Gortes, e outros ajun-

mentos ,
precede a muitas Cidades do

Reyno: Porque em ümilhantes aaos íe

affenta no primeiro banco com as quatro

Cidades principaes do Reyno, fc. Lisboa,

Evora ,
Coimbra , e oForto. .

26 Tomada a Villa
,
Hauzeri ,

Alcai-

de delia ,
efeapou fugindo com tres de

cavallo ,
que comfigo levava , e íe foy a

toda a preífa a Seviíha. E ao tempo 'que

elle cbegava ,
eftava EIRey Mouro na tor-

re , que chamao do Ouro ,
doríde via o

campo v
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campõ , e chegando Hauzeri , vendo ellô

Squ lies quatro de cavallo
, com quanto

era de longe , veyo-lhe á fantafia
, quaíi

addivinhando-lho o coraçaò,(ccmo muitas
j

vezes acontece
,

que íe repreíentaõ os
males aos aufentes quando lhes toca ) e

j

diíle â(\< qne com elleeftavaõ
, queaquel»

le era Hauzeri, e dizendo elles que era
taõ longe que naõ íe affirrnavaó niíTo, diíle

ElRey : Se entre aquelies homens vem
líauzer , e chegando ao rtò derem agoa
aos cavailos

, Santarém he tornado :efe
lhe naõ derem de beber

, Santarem he cer-
cado

,
e Hauzeri vem á prcjjd pedir foc-

torro. Os de cavallo chegando ao porto
deraô agoa de leu vagar

,
pelo que RlRey‘

fe começou de entrifteeer. E chegando
Hauzeri ,

lhe cantou corro íe tomara a
V illa e do eíirago que os Chriílãos nella
fizeraõ : do que ElRey ,e os Mouros hou-
Veraõ grande pezar , naõ fomente pela
perda de Villa

, mas pelo riíco em que íe
punhaò as outras. Como ElRey D. Afibtv-
io tomou, a Villa dei Santarém

,
pôs nella

leu Alçaide
, deixando-a abaílecida do que

cumpria
,
e tornou a Coimb a

,
aonde da

Rainha
, e de toda a Cidade foy recebido

com muitas alegrias, efefta, naõ acaban-
do ElRey de dar gtaças a Deus por taõ fe- j

fe? í^gceílo. O qual quando contava á
I ã a maneira com que tomara tama-
nha fortaleza, íem gente, fem cerco íèm
inerte, nem iangue dos íeus , dizia

:
Que
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ja mofe ejpautava derribarem-(e os mu-

rosde Jerico ,
nem deter Jojué o Sol :

porque igual era a qualquer grande mi-

lagre tomar elle em èfpaço de huma hora

com tab poucos homens hum lugar tab no-

bre ,
tab forte, lao agro ,e abafieeidoJem

ajuda de algum de dentro. Sabendo pois

ÊJRey D. Aílbnío quanto a fama, erepu-

taçaõ de huma grande vi&oria, havida de

freíco, accíefcenta em hum Capitaõ, eem
íua gente , elhe dá valor para outras mui-

tas vi&orias , fe quiz aproveitar do tem-

po , e ajuntou logo gente para conquií-j*

tar os lugares delde Santarém até o mar,

principalmente Lisboa. E porque lhe pa-

receo melhor confelho antes de a cercar,

tomar os lugares do redor, para delles fe

valer , e os inimigos terem menos foccor-

ro
,
logo tomou o Caftello de Mafra , e

odeo a D. Fernando Monteiro
,
que de-

pois foy o primeiro Meíbe da Ordem de

Aviz, que houve neíte Reyno. Depois

cercou o Caílello de Cintra , e o tomou
o que naõ poderia ler íem muita difíicul-

dade
,
pela altura , e aipereza do lugar,

e a grande multidão de pedras foltas,que

naquelle monte ha
,
que pacece que cho-

verão nelle ,
com que muy poucos fe po-

deriao defender de muitos. Neíte tempo:

eílando ElRey naquelle Caítello , vio pe-

lo mar vir huma groífa armada de cento e

cincoenta vélas
,
que vinhaõ demandar a

terra junto á Rocha de Cintra }
pelo que
mandou
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Rey
mandou a ella quatro Cavaileiros a fab?r
que gente era. Elleslhe reíponderaô, que
erao de Alemanha

* Prança
, e Inglat rra,

e dos Eílados de Flandres
, e fe ajuntaraõ

para irem íervir a Deos contra Mouros na
guerra de ultra mar, e que paílavaô o íeu
caminho. Entre eftes Efixangeiros vinhao
muitos Senhores de Eílado, Condes, e
grandes Cavaileiros

, e a companhia que
traziaõ era de quatorze mil homens : dos
quaes vinha por General Guilhelrre da
Longa efpada, ecom elle Childe Rolim,

f D. Liberche, D. Ligei por Capitães prin-
cipaes , e de grande fangue. Quando El-
Rey foube quem erad os da frota , e a
tenção com que vinhao

, pareceo lhe que
iJeos os fizera alli apportarnaquelle tem-
po , e por aquelle lugar

,
para ferem em

lua ajuda na emprefa de tomar Lisboa aos
Mouros : pelo que deo muitas graças a
Deos

, e aos da frota mandou dizer
,
que

crefiem
,
que nao íem grande myfterio el-

les alli eraõ vindos: porque a tençaô que
traziaõ , em nenhum tempo

, elugar me-
lhor apodiao executar, que na tomada da
Cidade de Lisboa

, que eítava dalli cinco
legoas : a qual era das mais principaes de
Hefpanha

, ede que aos Chriílãos fe fa-
zia muitaguerra, e muito damno por mar,
e por terra. E que alern de niííb íervirem
a Deos , era empreía

, em que podiaa ga-
nhar muita honra: E que o porto da Ci-
dade era grande, e fomioíb

, onde bem
podiaõ
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podiaõ ancorar faas i áos , e outras muitas

mais , e íerem providos do neceflario ern

abundancia. E que pois tao perto tinnao

o que hiaò bufcar ao longe, e com tao boa

opportunidade, naò deixaflem tal occa-

íiaõ : e que elle, como Rey da terra, osa-

judaria , como veriaõ. Tantos recados

houve de parte a parte ,
que vieraõ a con-

certar-íe ,
que todos cercaíTero a Cidade,

e que lendo tomada ,
ametade foíTe del-

Rey, ea outra ametade dos EftrangeiroS.

Logo EIRey por terra , e os da frota por

mar, foraõ pôr cerco a Lisboa.EIRey ai-

lentou feu arrayal da parte do Oriente,no

lugar onde agora eftá o Mofteiro de S*

Vicente
,
que íicava aflaftado hum pouco

dos muros velhos , e por iflo íe chama de

fóra;porque o muro,q agora o cei ca , e L>z

ficar dentro, heonovo, que EIRey D.

Fernando fez ,
como em lua Chronica ie

dirá.
.

27 Os CapitaensEftrangeiros aflenta-

rao feu arrayal á parte do Poente , onde

agora eftá a Igreja de noila òenhora dos

Martyres , e o Mofteiro deS. Francifco.

O que no tempo de cinco mezes ,
que no

cerco fe gaftaraõ
,
paliou ,

naò íe acha eí-

pedalmente eícrito : mas he de crer
,
que

pela Cidade íer tao popülofa ,
tao forte de

íitio
,
e cerco , e em que havia tanta gen-

te de armas , e eftando todo aquelle tem-

po í-obre eiía EIRey D. Aftoaío Henri-

ques com tantos, etaes Capitaens Portu-

guezes,
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guezes , e Eítrangeiros

, dt t.uvofangue,'
e eítado

,
que hiaô bufcar aventurai por

|

íervir a Deos
,
que haveria muitos feitos,

muitos ditos, muitos eftratagemas
, eica-

ramuças
, e combates

, e íe fariaó grandes 1

proezas .dignas de íe lembrarem em Hiíto- ;

ria
j o que tudo por falta de Efcritores. e

de bons engenhos
,
que o encommendaf-

fem á pofteridade
, ficou fem memória

, |

como fe naó fora , e os nomes de muitos
poítos em eíquecimento, de que era juílo ;

ficar perpetua lembrança. Morrendo pois
nos cõbates década parte muita gente, em
cada hum dos arrayaes

, fe edificarão duas
feejas para enterrar os mortos. EIRey D.
Afionío mandou edificar a fua no lugar
onde hoje eftá o dito Moíteiro deS. Vi-
cente, e os Capitaens Eítrangeiros funda-
raô a fua onde eftá riòfla Senhora dosMar-
tyres. E períeveraüdo o cerco deíde o
mez deJunho,em que fe começou, haven-
do cada dia ferimentos

, e mortes, deter-
minarão EIRey

, e os Capitaens de darem
hum forte combate humà íeffca feira aos
20. dias de Outubro de 1

1 47. que era dia
dos Martyres Criípina ,e Crifpiniano, que
foy tal

, que. a Cidade foy entrada por
torça

, primeiramente pela porta
,
que

hoje le chama de Alfama
, que era da par-

te dpsPortuggezes
, lendo ás feis horas

do dja. Depois de entrada
, foy a peleja

muito mais, fera
, qual coítuma íer onde

os cercados nao eíperaõ ialvaçaó
, e fe
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determinaó morrer pelejando por aquillo,

que os homens mais amaõ
, que he Reli-

gião
,
patria , filhos , mulheres , e fa-

zenda i pelo que os mais foraó mortos á
eípada. O numero dos Mouros mortos
naõoeícrevemos no{IosChroniítas:mas fe

cremos a Nicolao Gile, Hiíforiador Fran-

cez em feus Annaes, e a Jacobo Meyero
na Hiftoria de Flandres, ea outros Hiíto-

riadores eftrangeiros, fe achará que forao

mais de duzentos mil
:
pelo que he de

crer
, que a Cidade foy íoccorrida depois

do cerco
, e que a mortandade dos Mou-

ros foy muy grande.
28 Aflim foy tomada Lisboa

,
Cida-

de em que mais bens da natureza , e for-

tuna concorrem
,

que em outras muitas
do mundo

,
pela íalubridade

,
e tempe-

rança dos ares
,
pela fertilidade , e ameni-

dade dos campos
,
jem que todo o inver-

no h a flores
:
pela grandeza do povo,què

agora he a mayor de to.da a Chriftandade:
pela mageítãde dos edijicios

,
pela formo-

lura
, e commodidade do porto ,~capacif«

fimo , edeguro
j
pelo commercio , e tra-

to das mercadorias do Oriente , e OccF
dente, e de todas as partes do mundo^pe-
la riqueza dos Cidadaos

,
pela frequência

de tantas naçoens
,
que a ella concorrem,

que parece hum mundo abbreviado
, e

patria commum
j

pelos defcobrimeníos,
conquiílas,e triumplios de tantas Provin-
das

, que a eíta bepiaventurad^ Cidade
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ie devem, a que o indo , e o Ganges cada

anno fervem com íeus tributos
, e pareas,

j

como a lenhora do Oriente. Finalmente I

pelo que mais importa
,
que he o cul-

j

to da Religião , e devoçaô de feus Ci-

dadaõs , em que excede a todas as Cida-

des da Europa. Efta Cidade , para lhe
|

naó faltar couía alguma para fer nobiiif-

fima % he muito mais antiga que a melma 1

Roma : porque íegundo todos os Geo-
graphos Gregos

, e Latinos
,
foy edifica*

da por Ulyfles , e feus companheiros. Dos
Romanos foy chamada

,
Felicitas Julia:

'

o que feria ( íegundo parece ) por nell i

acontecer a JulioCeíar algum bom iuccef-

ío no tempo que em Heípanha andou : e
era município do povo Romano

,
que era

naõ terem feus Cidadãos nenhuma difíe-

rançados Cidadaõs Romanos. De fua no-
breza , e grandeza ja naquelle tempo po-

de fer teílimunha o que conta Plínio
,
que

mandaraô os Cidadaõs de Lisboa Embai-
xadores a Roma ao imperador Tyberio
Cefar , dando-lhe conta de hum monítro
marinho

,
que foy viíio junto da Cidade

em huma lapa , tangendo hum buzio ,da-
’

quella figura
, e forma que íe pinta o

I>eos Triton: E íegundo Paulo Qrofio , e
outros, no tempo do imperador Honorio,
era taõ principal, e aífignalada

,
que vindo A

fobre ella os Vandalos , e Suevos , e ten-

do-a cercada
, íe defenderão os Lisbonèn-

íes , que nao pode ler entrada óelies m-
quelle

\
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quelle rempo. btia tomada de Lisboa foy
a terceira depois da deftruiçao deHefpa-
nha

,
por EIRey D. Aflbníb Henriques:

porque a primei i a vez , fe cremos a Pla-
tina na vida do Papa Leaõ III. foy toma-
da por EIRey D.AíTonfo o Caílo de Leao
com ajuda de Carlos Magno : o mefmo
tem Jacobo Meyerona Hiítoria de Flan-
dres

,
do que os Chroniílas Hefpanhoes

nao fazem menção : o que podia íèr, por-
que a tornariaó logo a cobrar os Mouros.A
iegunda vez a tomou EIRey D. Affonfo o
Sexto

, chamado Imperador , com ajudai
de feu genro o Conde D. Henrique pay
delRey D. Affonfo Henriques no anno de
1093. fegundo huma Chronica antiga de
Alcobaça

, que refere Joaõ Vafco. Mas
parece que quiz Deos

,
que a honra de

ie tomar
, e fe coníervar

, foíTe delRey
D. Afionfo Henriques.

CAPI-
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. :: capitulo, vi.

Trata do que EIRey fez depois de to-

mada Lisboa ,
<? Cavalhcyro Hen-

riques
,

e outros mais .

*9 rp Anto que Lisboa fe tomou ,
El-

j

I Rey com todos os Chriítaos com
íblemne , e devota prociílaõ , foy á mel-

|

quita mayor
,
que agora fe chama Bafili-

ca de Santa Maria , e depois de mundifi-

cada dos facrificios ,
que nella fe faziaõ a

Mafamede ,
os Bifpos , e Sacerdotes re-

veítidos entrarao nella cantando oCantico

Te Veum laudamus • E depois de confa-

grada , e dedicada á Virgem Santa Maria

noíla Senhora ,
íe celebraraõ nella os Ofii-

cios Divinos , e íediíTe Miílafolemne , e

íe nomeou por Sé Cathédral , como ja fo-

ra naquella Cidade no tempo dos Godos
,

cujos Bifpos foraõ fufffaganeos á Sé Me-
tropolitana de Merida > e depois áde Bra-

ga
, e naõ á de Sevi lha ( como alguns cui-

daraõ ) até o tempo delRey D. loaõ o I. -

em que de Igreja Cathédral toy feita Me-
tropolitana , e Arcebiípádo, a que deraõ

por fuffraganeos os Bit pados de Evora,

Sylves , e da Guarda , de que íe exemp-

j

tou Evora
,
que foy feita Arcebiípádo em -j

tempo delRey D* loaõ o III. e Sylves *

que fe paílou a Evora , em cujo lu-

gar íe lhe iubíUtuuaõ os novos BUpados
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ide Portalegc , Eivas , Lenia, e Ilhas

e do Braíii. E logo ElKey mandou cha-

mar a Guiihelme da Longa eípada
,

Chil-

de Kolim
,
D. Liberche

, e D. Ligei
, e

aos outros Grandes , e Capitaens , e de-

pois de lhes dar muitas graças ao General
Guiihelme da Longa eípada, e a feus com-
panheiros pelo grande íerviço

,
que a

Deos, e a eile tinhaô feito , e louvar- lhes

as grandes proezas , e esforço
,
que na-

quella emprezamoítraraõ ,
lhes diíTe, que

ell e eítava prompto para partir com elles

a Cidade
, e o mais que nella , e fora delia

le tomou
,
aííim como le concertarão : e

que nomeallem elles alguns Cavalleiros ,

e que elle daria outros para fazerem a par-

tilha. Os Capitaens, vendo quam liberal-

mente EIRey lhes fazia aquella oíferta ,

louvarao-lho muito , e diíTeraõ que have-
riaõ ieu conlelho, elhe refponderiaõ. E
confultando entre íi, acordaraõ

,
que pois

elles íahiraó de fuas terras com propoíi-

to de fervir a Deos
,
e nao para adquirirem

riquezas ,que as naô acceitaflem, e muito
menos a jurifdiçaõ da Cidade

,
que nao

era bem que a tiveííèm partida com EI-

Rey em fua terra.

30 Entre os Eftrangeiros, que na to-

mada de Lisboa ieacharaó , foyhum Ale-

mão por nome Henrique, homem de bons,

efantos coftumes, natural de Bona-Villa ,

quatro legoas de Colonia pelo rio Rheno
acima > o qual morrendo naquelle grande

E çom?
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combate, em que a Cidade íe tomou , foy
enterrado na Igreja de S. Vicente , em que
íe enterravaó os Portuguezes

,, que mor-
j

riaõ nos combates , íem embargo de fer
1

Alemaõ , cujos companheiros fe enterra- ;

vaõ em NoíTa Senhora dos Martyres, por
caufa que naô fabemos

,
pelo qual íe viraõ i

fazer muitos, e evidentes milagres , de >

que hum foy, que vindo naquella frota
|

dos Eftrangeiros dous homens fu rdos , e
|

mudos de nafcença
,
que bem conhecíaó

aquelle Cavalleiro Henrique
, vieraõ com

grande devoção hum dia á fua fepultura ,

e íe deitaraõ junto aelle, pedindo-lhe com
grande devoçaõ

,
que pelos íeus mereci-

mentos lhes impetraíle de Deos miíericor-
dia para aquella fua enfermidade. E fa-

zendo-o aílim adormecerão ambos,e em ío-

nhos lhes appareceo o Cavalleiro Henri-
que, veílido em traje de Romeiro , tra-

zendo na maõ hum bordaõ de palma , in-

íignia dos que foraõ a Ierufalem
, eacaba-

xaõ fua romagem , e fallou áquelles man-
cebos mudos

, e lhes diíle: Folgay, e ha-
*vey prazer , e fallay

,
e ouvi

,
que pelos

merecimentos dos Martyres
,
que aqui ja-

zemos
, ganhajles a graça do Senhor

,
que

loe comvofco. E dito rito defappareceó. El- *

les acordaraò achando-fe faos de todo
,
ou- j

vindo, e fallando milagrofamente, eco-
j

meçaraõ a contar o que lheS acontecera
com o Santo. Dahi a poucos dias que iíto

aconteceo , veyoa morrer hum efcudeiro
deite
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deífe Cavalieiro Hen qut , de feridas
,

que houvera na entrada da Cidade , e en-

terraraõ-no no rneyo da Igreja longe don-
de )azia leu lenhor. E lendo de noite ap«
pareceo ò Cavalleiro Henrique a liurn ho-
mem muito velho

,
que ièryia aquella

Igreja, chamado Henrique como elle , p
ddie lhe : Leyanta-te ,

c vay ao lugar
,
on-

de enterrarão aquelle meu çfcudeiro ,

mçujeu corpo ,
£ '^w aqui enterrallo junta

commigo
:
porque quem me feguio , tf/ãy

meu companheiro na morte , oJeja também
najepuUura : do. que o velho nao fez;

caio; e vindo-lhe outro tal apparecimento
e admoeílaçao, taô pouco cuidou diílo,co-

mo da primeira. Entaõ lheappareceo p Ca-
valleiro Henrique terceira vez i comlem-
blante irado

, e queixoío , amèaçando-o
com palavras de grande medo , le logo
naò cumpriíle o que tantas vezes lhe man-
dara. Pelo que p velho cheyo de temorç
íe levantou logo aquella noite ,

e foy com
çandea á fepultura onde jazia oeícudeiro*

e o delenteiTou , e o trouxe para o fenhor,

e lhe fez huma cova junto ao Cavalleiro 9

onde o enterrou, E logo no dia íeguintp

fe achou o velho taõ defcanfado do traba-

lho, que paliara , como fefe houvera dei-

tado na çama
, íiem fazer coufa alguma; p

contando-o aílim pela manhãa , todqs da-

vaõ graças a Deos.E querendo ainda nof-

fo Senhor moítrar mais quanto lhe agrada?,

rap íeryiço dçíle Cavalleiro ?
appareceo 4

£ * im
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iua cabeceira huma palma limilhanteá-

quellas que trazem os romeiros de leru-

ialem em luas mãos; a qual começou de
enverdecer , e lançar folhas , e crefcer

íobre a terra em fua juíta alpjra. EiRey,
e os mais que viraõ tamanho milagre , !

louvavaô a Deos ; e quantos enfermos a-

hi vinhaò tomar daquella palma , e a dei-

tavaõ ao peícoço
, logo eraõ faõs de qual-

quer enfermidade. E outros a tomavaõ ,

eatoftavaõ , e depois de moida bebiao dei-

la aquelle pô , e da meíma maneira íara-

vaõ logo. E tanta foy a continuaçaõ em
virem tomar daquella palma, que em
pouco tempo naò ficou delia mais que
hum cacho, que ainda hoje fe coníerva
para memória no Mofteiro de S. Vicente.
Por eítes milagres

,
que noflo Senhor fa-

zia pelos Martyres que alli morrerão , ti-

nha EIRey nelles taõ grande devoção
,
que

cada vez que fe 1'entia com alguma mádií-
pofiçaõ

, íe punha em ovaçaô fobre íeüs

jazigos , e logo era remediado. O feu ja-

zigo he hoje na Igreja do dito Moíteiro
em o Altar de Santo Antonio,que fica da
parte da Epiítola em a nave do Evangello
com hum letreiro que diz : Offos da Ca-

'valleiro Henrique, Alemão
,
que morreo

ajudando a tomar ejla Cidade aos Mouros
, j

em cujafepultura nafeeo humapalma
,
que

ãeo hum cacho
,
da palma fe vaieraõ mui-

tos enfermos ,
e fardvaõ , o qual efld no

$autuam defie Mofteiro,

Si An-
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31 Antes que os Capitaens da troca

pamfiem ,
que delRey forao muito bem

agaiálhodos ,
e providos de tudo ,

o que

para lua viagem lhes cumpria ,
lhes man-

dou muitos orei entes ricos , e dadivas , con-

forme a íuas petToas de que elles forao

muy co atentes » e juntamente lhesofiere-

ceo
,
que íe alguns quiícíTem ficar no Rei-

no (do que elle levaria grande goíto, por

ter comíigo taõ nobres» e esforçados Ca-

valleiros j lhes daria terras em que vivef-

lem exemptamente » e ás íuas vonmdes*

E aos que quiferaó ficar ,
deo as terras »

que lhes contentarão ,
que forao as Villas,

que hora fao de Almada »
Villa França » a

que os Ingrefes, a que coube »
chamavao

Cornovalha , e depois corromperraõ em
Cornaga ,

em memória da íua Província :

a qual Villa hoje he Villa França ,
Villa

Verde, aAzambuja, a Arruda, a Lou-

rinhaã , por fe contentarem delias , e ou-

tras, que povoaraó : e a algumas puíerao

os nomes de íua terra : cujos deícenden-

tes receberão dos Reys deite Reino muitos

favores , e mercês ,
como filhos de ho-

mens tao benemeritos ,
dos quaes hoje na

ainda algumas familias nobres muy conhe-

cidas ,
como adiante diremos. E os que

naõ quiferaó ficar » fe forao muy conten-

tes , e fatisfeitos da nobreza , e liberali-

dade delRey , e de feu grande animo. R
naó fomente a eítes que ficaraó deo favo-

res , e privilégios >
mas a todos , que a
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e«l@ Reinò viefieni

,
e ne e mo áflem

,
dás

dita^ Províncias , debayxo da nome de
Alemães

,
llies dea grandes privilégios ,

e etfempçocns em íuas pefíoas,e mercado-
rias

,
que os Reys confirmarao

, e guarda-

raò até o dia de hoje.

3Í E porque he juílo
,
que por caufa

taõ aíligualada , como foy a tornada de
Lisboa j

Cidade taò principal efitx* as

fnayores , e melhorei do murdo
, fe re-

conheça obenericio
,
que recebeo dos Ca-

Valleiros Eftrangeiros
,
que aajudamõ a

ganhar 1 e naõ fé eíqueçaò íuasmemo, ias,

como ie eíqueceraó muitos outros feitos,

pela rudeza daquelles tempos
, daremos

a noticia
,
que pudemos alçar, ça? de alguns

Capíraens daquella frota
,

cellegida das
hiflonas de outras nsÇoçns. rriméirarrien-

te o General daquella frota, quefoyGuU
lhelme da Longa eípada , homem mance-
bo de fioreeente idade

,
era filho de GuL

fredo Condede Anjou
,
e de Mathilde, Im-

peratriz que fora de Alemanha, mulher
do Imperador Henrique o V. e filha única
herdeira de Hem i que o 1 . Rey dei ngla ter-
ra. À qual por ficar viuva , lendo 3inda
nmy moça, e iem filhos, por morte do Im-
perador Henrique , EIRey feu pay

,
que

também naò tinha outro filho
, a cafou íe-

gunda vez com o ditõ Conde Gaifredo ,

em quem Folco feu pay , fendo viavo

,

renunciou o Eítado de Anjo u ,
por ellefe

paííar á Syriaa caiar com Mdiíenda filha

iier-
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%

herdeira de balduino II. do nome, Rey de

Jerufalem
»
por cuja morte o dito holco

foy eleito Rey , e depois delle íuccefíiva-

mente dous filhos íeus ,
que houve. de

Melifenda, fc. Balduino III. e Altnerico,

que também foraô Reys da meíma Santa

Cidade. Defte Gaifredo parlo Mathilde

tres íilnos , íc. Henrique ,
que foy Du-

que do Normandia ,
e depois Rey de In-

glaterra II. do nome *
aquelle ,

por cujo

mandado foy morto Santo Thomaz Arce-

biipo de Cantuaria: O fegundo filho foy

efie Guilhelme da Longa eípadaj O ter-

ceiro , Gaifredo
,
que chamavao rlanta-

ginefta
,
que cafou com a filha herdeira

do Conde de Bretanha. Pelo que queren-

do Guilhelme da Longa efpada imitar a

EIRey Folco feu avô
,
que gaftara a tior

de íua idade na Conquiíta da Terra San-

ta , com aquella grande armada y e mui-

tos fenhores , e homens nobres y de que

hia por CapitaÒ General ,
emprendeo ,

fendo ainda muy mancebo ,
aquella via-

gem a Jerufalem , de que então era Rey

Balduino o III. feu tio ,
filho de bolco,

e irmaô de feu p*ay o Conde Gaifredo. ri-

nalmente Guilhelme da Longa f*Pac
‘a

filho daquella Imperatriz Mathilde ,
nina

delRey de Inglaterra ,
delcendente dos

Duques de Normandia. Eíta he aquella

Mathilde ,
de que Antonio Beuther , e

outros Efcritores Catalaens contaó huma

errada hutoria ,
que aqui emendaremos
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por honra de l . u tilho Guuhelmeda Lon*

f
a eipada

,
taó benemerito de Portugal.

- he
,
que accuíando-a o Imperador íeu

f

marido de adultério
,
por fálfa denuncia-

;

Çaõ de dous Cavalleiros , citando em pe- !

rigode ler queimada , ie naõfoífe defen-
j

dida por armas dentro de hümanno , e
hum dia, naô-havendo quem por ella fa-

hiíTe , D. Arnaldo Berenguer Conde de
Barcelona foy défconhecido a Alemanha,
e por armas venceo ao aceuíador , e a li-

vrou , è ie tornou logo í íem fe dar a co-
nhecer mais que á Imperatriz com jura-
mento, que ella o naõdeícobrifle dahi a
tres dias

, e que bulcando.o o Imperador,
ficou íentido pelo nao achar

,
para o aga-

salhar
,
e lhe agradecer o que fizera por

fua honra: e que a Imperatriz difieraao
Imperador dahi a tres dias quem eraaquel-
le Cavalleiro

j e que o Imperador nso o
achando,mandou a Imperatriz fua mulher
a Barcelona com muitas gentes em buíca
do Conde, para o levar comíigo a Alema-
nha, e lá receber muitas honras do Im-
perador: e aííim coníaò outras taes pa-
tranhas, que naó tem feiçacfi porque eíta
Imperatriz era filha delRey de Inglaterra,
e tinha hum irmap natural por nome Ro-
berto

, o homem mais celebrado pelas ar-
mas

, que havia entre os Príncipes daquel-
le tempo

; o qual naò deixaria de tomar
armas por defenfa da honra de fua irmaã,
fe tal lhe «acontecera

> 001x10 as tomou por
ella,
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ella ,

para lhe cobrar o Ducado de Nor-
mandia , e depois o Reyno de Inglaterra

de Stephano Conde de Bles
,
feu irmaõ,

que lho trazia ufurpado. Nem os Caval-

leiros Inglezes daquelle tempo eraõ taes,

que efperaSlem que foíTe o Conde de Bar-

celona a defender lhe por armas íuaPrin-

ceza. O càíb da Imperatriz accufada por

adultério
,
que ouvirão, aconteceo mui-

tos annos antes deita Imperatriz, e entre

outras peflbas , e foy deita maneira: Sendo

o Imperador Henrique, III. que foy do no-

me , filho do Imperador Cornado, caiado

com Mathildes filha também delRey de

Inglaterra, muy formofa, e havendo algu

tempo queviviaõambo$,foy accufada an-

te feu marido por hum Cavalleiro de fua

caia ,
dizendo que ella lhe commettia a-

dulterío : pelo que foy prefa , e efteve

em perigo de morrer
,
por ninguém íahir

a defender a fua honra por medo do Im-
perador. Pelo que hum feu pagem

,
que

ella trouxera muy moço de Inglaterra, fa-

hio a pelejar em lua defenfa contra o ac-

cufador
,
que era hum homem muy esfor-

çado , e que na eílatura parecia hum Gi-

gante. E vindo com elle a campo,o Inglez

lhe jarretou huma perna, e o rendeo , e
livrou fua íenhora daquella infamia } a

qual ficando muy aflrontada , e eícandali-

zada pelo credito
,
que feu marido dera

áqueUefalío homem contra ella , fe quiz

deiqaitar delle
,
e íem a moverem íeus

aftagos,
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atfagos ,

nem ameaços para tornar a fa*

zer com elle vida como antes , íe metteo
em hum Moíleiro de Religiofas

, aonde
]

embreve tempo morreo. Eíle he o funda- 1

mento daquelia fabula de Raimon Arnal-
j

do Berefiguer, que defendeo a Imperatriz, !

e da origem do dito da Mefa Barceloneía,
que diziaò queria dizer : Mefa efplendida , j

e abafada^ a que dizem dar cauía as gran- I

des feftas , e banquetes
,
que fe deraõ em

|
Barcelona á Imperatriz, e a íeus Corte-

|
faos , fendo muito pelo contrario: porque I

aquelle adagio nafceo da parcimônia , e
j

natural efcaceza dos Catalaens
,
pelos

}

quaes fe diz outro provérbio : O Catala9 1

bem come filho daõ. Deita maneira de atr ;

tribuirem o que aconteceo a humas pef-
j

foas a outras
,
e o que aconteceo em hum 1

tempo attribuillo a outro, e da íimilhan-
j

ça dos acontecimentos de que fe naõ tem
inteira noticia

, naíceraõ as erradas
, e

falfas hiftorias
,
que andaò pelo mundo,

como foraó as que ouviítes delRey D. Af-
!

fonfo Henriques , e de fua mãy.
Entre os Cavalleiros, que acompa-

:

nhavaõ eíle Princípe Francez
, Capitaõ

General daquelia armada,onde tãta nobre-
za vinha de varias Províncias para fervir
a Deos á fua cuíla , a principal peíloa em
linhagem , e authoridade era Childe Ro-
lim:Donde eíle Fidalgo foíTe naò ficou me-
mória dos antigos, mas por informações
certas de qü&n 0 inquirio açftes tempos

pos
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ffcòs Eitados de FlanJ es , cor.íta fer do
Condado de Henao,Provinda dos meímos
Eitados ,

ondeaquella familia hoje flore-

5 ce com feu appellido de Rolim
,
em que

ha íenhores de terras : de que fabemos

vir no anno de 1 542. ao foccorro de Lo-,

vaina ( cercada de Francezes) Jorge Ro-
lim íenhor de Ammeria ,

por Comman-
dante daCavallaria por mandado da Rai-

nha Maria ,
Regente de Flandres , como

conta Damiaõ de Goes Chroniíla deite

Reyno, que ie achou no dito cerco, e
delle eícreveo hum tratado Deite Capitaó

Ghilde Rolim procedem os Rolins deite

Reyno ,
os quaes promifcuaii ente fecha-

maõ também de Moura : Huns dizem que
por hum dos daquella familia ajudar a to-

mar aVilla de Moura: (porque eíla na ver-

dade naõ íe tomou no tempo delRey D.
Aiíoníb VI. de Gaitei la , corno erradamen-

te diíle Ainbrofio de Morales na terceira

parte da fua Chronica
,
mas no delRey D.

Aíibnfo Henriques feu neto , como adi-

hnte fe dirá ) mas mais veriíimil he
,
que

por alguns Rolins
,
que fabemos haverem

fido Íenhores da dita Villa de Moura , de

que ainda feus defcendãntes tem na vizi-

nhança delia a Villa do Marmdal , toma-
riaó elle appellido

,
como de folar ganha-

do por elles : mas ainda que alguns fe

chamaraó Mouras , íempte osdelcenden-
tes deiles fe nomearao Rolins , comó foy

Do Rolim
, o velho 3

pay de D. Joaõ de
Moura
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Moura treza vo de D Ch íítovao de Moil-*

ra Marquezde Cuílello Rodrigo, eVice-
Rey de Portugal.

34 A razaõ de nao trazerem os Rolins
as iníignias de íeus mayores de Henao , e
as deixarem pelas que ganharaõ em Por-

\

tugai , commüas aos que fe chamaõ de
Moura , fegundo a tradiçao dos antigos
daquella Caía , he, que ElRey D. Aífonfo
Conde de Bolonha

,
que acabou de cobrar

dos Mouros o Reyno do Algarve , por al-

gum ferviço
, que naquella emprefa lhe

fez algum daquella familia, o honrou com
lhe dar parte de fuas armas Reaes daquel-
le Reyno

,
que íaò hum Efcudo íemeado

de Caílellos de ouro em campo vermelho,
de que lhe deo fette Caítellos , como
muitas vezes fizerao outros Reys por íi-

milhantes cafos neíle Reyno , e em ou-
tros.

35” Da qualidade de Childe RoHm , e
delle íer o principal dos Fidalgos EÍran-
geiros, que neíle Reyno íicaiaò, íe mo-
ilra também que dando ElRey D. Afibn-
io Henriques cada huma das povoaçoens
acima ditas para muitos dos üítrangeiros,
ao Rolim íômente

, e para os que delle
defcendeíTem

,
deo a Azambuja : de que

fe cauíou ficar hoje em dia na fua deícen-
dencia perpetuado o nome dos Rolins.

36 Entre aqu.dles Fidalgos da Arma-
da, os que eraõ Inglezes íe contentarão
do íitio de Almada

> que ElRey lh.es deo, a

que



Z>. Ãjfonfo Henriques. 7%
que elleó pazeraò o nome í.a íua lingua,
Viniaàel

, que quer dizer : Coufa que fi-

zeraõ muitos
,
que íe deo a muitos , e

por muitos ie edificou ,e povoou: o qual
iiofne com o tempo ie veyo a corromper
em Aimada. Deftes fe cré que eraó os
Fidalgos, que eípecialmentele appellida-
raó de Almada : e afiim parece que os da-
quella Família

,
com alguma lembrança

de ieus pafiados lerem Inglezes
,
quando

lahiraõ do Reyno abufcar honra pelas ar-

mas , íempre íe inclinaraõ mais ao Reyno
de Inglaterra , como patria originaria, co-
mo Joaõ Vaz de Almada

,
que fez grandes

proezas pelas armas em Inglaterra
,
pelo

que ganhou muita honra , e a Ordem de
Garrotea e D. Álvaro Vaz de Almada íeu
filho ,que depois de muitas façanhas hon-
rofás, que fez em Inglaterra

,
ganhou a

meíma Ordem
,
além de outros muitos

titulos
,
e honras

,
que ganhou em Franf

ça , onde foy feito Conde, e emHeípa-
nha , em África

, e em Italia com o im-
perador Sigifmundo.

37 Foy também dos que ficaraô hum
Fidalgo muy nobre Francez

,
que chama-

vaõ Guilhelme de Corni ,a quem ElRey
fez doaçaõ da Villa de Atouguia

,
de que

houve Fidalgos íeus deícendentes muy
principaes nefte Reyno , ena Ilha daMa-
deira

,
que íe foraõ extinguindo, E D.

Ligei Fidalgo de FJandres, a quem, aca-

bada de ganhar LUboa , deo ElRey a Al-

caidaria
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caidaria mor do Caítdio delia

,
que na-

quelles tempos era coma de muita confí^

ança: o que pareceo mais honra, por el-

le ler Eílrangeiro. Eíle Cávalleiro foy

muy esforçado , e hum dos companheh-'
ros de Gonçalo Mendez de Atnaya

,
o Li-

j

dador
,
quando pelejou com Alholeimar,

e Haliboacem. Aílim também ficaraõ outros J

muitos, cujas peííoas , e deícendenciae !

por antiguidade do tempo, e falta de ho-j

mens
,
que puzeíTem luas coulas em leni*

brança, fkataõ eíquecidas , como pude-

ra acontecer os mais illuftres Gregos
,
e

Romanos
,
que no mundo houve

,
le naõ

houvera quem com luas letras
,
e memó-

rias os illuítrara.

3 8 Tomada Lisboa no anno de ir 48,

profeguindo EIRey aguerra íeis ar.nos cõ-

tinuos , tomou aos Mouros as Villas de

Torres Vedras, Óbidos , Aieraquer , e ou-

tros muitos lugares da Eftremadurà : No
mefmo tempo diz a Hiftor ia antiga que
tomou EIRey Evora , Beja

,
Moura , e

Serpa , mas iíto he contra outras mais

certas memórias -> porque efles lugares ie

tomàraõ em outro tempo , íem EIRey í§

achar preíente á tomada de Evora
,
e Be|

ja, como adiante le dirá,

CAPI-
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CAPITULO VII.

Trata da tomada das Cidades de Beja
, eE*

vora
,
e fuas antiguidades

, e da re-

formação dos Eremitas de San-
to Agoftinho .

39 TVT Eíle meyo tempo correndo o
X^l anno de 1160. fe reformou a

Ordem dos Frades Eremitas de Santo A-
goítinho

, q pelo decurfo do tempo veyo
a relaxar-fe da antiga obfervancia, em que
o Santo a deixou : e reformada fe paífou
do Ermo

, em que foy inftituida
, ás Ci-

dades
, e povoado , onde fe começarao a

fundar Moíleiros
, e ferem os Religofos

Eremitas fomente no nome.A caufa deita
reformação foy a converfaõ deGuilhelme
Duque de Aquitania

, o qual deixando o
mundo

, e renunciando feu Eítado
, co-

meçou a fer taõ grande Santo , como an-
tes ejradiífoluto peccador, e de cuja per-
dição le podia temer. S. Bernardo

,
que

naquelle tempo florecia , doendo-íe de o
ver ir atraz da fua perdição

, trabalhou
pelo reduzir a caminho, em que fe falvaí-
íe : e tanto fez

,
que o Duque deixou a

má vida
,
que tinha, e o Ducado de Aqui-

tania j eo Condado de Piátavia , efepaf-
ibu ao Ermo

, onde muitos annos fez af-
pera penitencia dos erros paífados , em
companhia de alguns Eremitas Santos, e

Reli-

ANNO
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Rciigiofos da Ordem de Santo Agoítinho,

que ainda naquelle tempo havia por al-

guns lugares ermos. E vendo eíte Santo

pelo decurío do tempo, que de habitarem

os Religioios no Ermo havia muitos in-

convenientes contra a primeira Inftitui-

çaõ , e Ordem ,
edificou hum Moíteiro

dentro da Cidade de Pariz , e fez fundar

outros em diverlas Cidades
,
para os Re-

ligiofos ,
deixado o Errno , viverem em

povoado, onde com íua exemplar vida ,e

doutrina aproveitaíTem ao povo Chriftaõ.

A eítes Religiofos Eremitas da Ordem de

Santo Agoítinho ,
chamavaó naquelle

tempo Guilhelmitas ,
por ler S. Guiihel-

me o que a reformou , e trouxe a povoa-

do, ate o tempo de innocencio III. que

approvandoa reformaçaõ ,
naôconíenfio

no nome , e mandou que dahi em diante,

deixando o nome de Guilhelmitas, íe cha>

maíTem Eremitas dc Santo Agoítinho, por

Santo Agoftinho inftituir a raeima Oidé,

e haver fido Religiofo delia. Da origem

deita Ordem , e progrefío delia , e das Or-

dens , que debaixo delia militaõ
,

e os

Varoés iiluítres
,
que nella houve , íe ve-

rá mais largo pela Chromca ,
que delia ef-

creveo Fr. Jeronymo Romano ,
Religioío

da mefma Ordem.
f ,

Axnvn 40 No anno de 1 1 6 *. dia deS. André a

r , noite , hum Cavalleiro honrado, por no-
L 0 ' me Fernaò Gonçalves , e alguns homens

peaos, com grande ouiadia ton.arao aos
* 7 &

Mouros
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Momos a Cidade de Beja

, lendo o povo
grande

, e bem guarnecido de gente
, com

ardíz
,
que tiveraô : mas o modo

,
porque

le tomou , naó ficou em lembrança
,
para

fe poder efcrever
,
como le deixaraõ mui-

tas coulas notáveis
,
que acontecerão na-

’ quelles rudes tempos de homens barbaros,

e de que os melhores íe prezavaó ferem
defcendentes de Çodos

, gente inimiga
de todas as boas artes

,
e diíciplinas, e ar-

rumadora das letras , e policia
,
que em

Heípanha tinhaó plantado os Romanos:
Pelo que naõ .ha mais teílimunho deita fa-

çanha
,
que duas regras em barbaro La-

tim, que na Bafilica de Santa Maria fe lem
hoje.

41 Dahi a quatro arinos correndo o
do Senhor de 1166. fe tomou a Cidade
de Evora outra noite

,
por outro ardil , e

eítratagema > fem EIRey a iíío fe achar
prefente

, íegundo as memórias antigas,

que André de Refende noílb Cidadaõ coí-

legio em hum Tratado feu
,
que nós fe-

guimos, por naõ termos mais noticia ,

que a que os noffos Cidadaos tem por tra-

diçaõ dos antigos. O Cavalieiro, por cujo
esforço , e audacia fe acabou taõ grande
proeza , foy hum homem nobre, por no-
me Giraldo Sem- pavor, dotado de muitas

forças de animo
, e de corpo ,

pelo que
ganhou o nome de Sem-pavor. Donde fof-

íe natural naõ fe deixou em memória. Tã-
bem naõ labemos arazaó . porque vivia

F eme

ANNO
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entre Momos : mas legundovo mefmo
And'é de Kefen.de conjetura, acaula fe-

ria por homizio de algum dei id:c (para que •

en taò naquelles tempos dos Mouros havia
|

mais.occaíiaõ
) e que com licença delRey

limar
, cujo era o fen horto de Alentejo, I

viviria entre^ elJes. Eíte Cavalleiro fazia
'

íua habitaçaõ em hum pequeno Caftello,
que ainda fe chama Caftello Giraldo, dei
que hoje ha paredes, e veftigios na Serra í

de Monte Muro , huma legoa da Cidade
de Evora

, paílado hum pequeno rio cha-
mado de Moinhos : a eíte homem íe ajun-
tarão alguns Cavalleiros mais, que íhefa-
ziao companhia

;
os quaes parece fe fuf-

tejitavaõ de fazer alguns aífaltos aos Chri-
ltac>s: porque yivendo entre Mouros, e
taõ poderoíos

, jnao hede crer que ouíaí-
lem a fazer- lhes damno. E andando El-
Rey D. Affonío Henriques no Alentejo

?

eíte Cavalleiro Giraldo
, ou por alcançar

dejle perdaõ,ou receando de lhe cahir nas
mãos

, determinou reconciíiar-fe com el-
le por meyo de algum íerviço ; e a me-
lhor via que lhe oecorreo

,
foy tomar E-

vora por algum ardil
, com que fe evi-

taifem mortes
, e derramamentos de íàn-

gue
,
qug fe naó eícufavaõ

, fendo acco-
mettida por armas. Para eíte efleito.fe in-
formou das coufasda Cidade , e entradas,
e íahidas

,
que osÀlouros faziao. E ven-

do que á Cidade
, por eftar ediíicada em

lugar eminente
, ainda que emíipfano ,
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de nenhuma parte ie liie podia pòr
cilada

, que nao viííem
,
excepto o outei-

ro, que eitá detrás do MoíteirodeS. Ben-
to das Freiras

,
méya legoa da Cidade, em

que íe poderiao eiconder
,
e íe edificara

ahi h unia torre, que ainda eílá inteira
,

onde perpetuamente os Mouros tinhno

huma atalaya
,
que a outra torre da Cida-

de fazia íinaes : pelo que a primeira cou-

fa
,
que Giraldo tentou , fdy tomar e fi-

ta atalaya
,
em que eíbava hum pay com

huma filha moçqe com os feusCavaíleiros

múy fiecreto fie foy lançar detrás do outei-

ro , aos quaes mandou eitiveílem quedos
até elle tornar , ou lhes fazer finat E co-

mo homem
,
que era lem pavor aífim no

que obrava
,
como no nome , fie foy fió

contra a- torre : e porque nella não havia

efeadã
,
pois de cima íe lançava a quem

íiibia K levou algumas eftacas para met-
ter pelos buracos ,

e por ellas fiubir ; e
para naõ poder ler vifto , cubrio-fe todo

de rama verde. E fendo meya noite che-

gou á torre, e quiz Deos que naqueile

tempo o Mouro , caiiíhdo de velar , dor-

mia • tendo encommendada a véla á fi-

lha
; a qual

,
como moça , dormia encofta-

da fiobre a janella. Giraldo vendo taõ boa
occafiaò

, deípido da rama
,
trepou, e lan-

çou tnaõ á moça
,
edeo.com ell a embaixo,

de maneira
,
que nunca rnais fallou

\
e

entrando cortou a cabeça ao Mouro
,
que

achou dormindo : e querendo tornar aos

F 2 CQ«l«
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companheCos

,
cortou também a cabeçã

da moça , e nas mãos as levou ambas
; e

depois de lhes contar o que paílàra , os
animou para o mais , e todos tornaraõ á
torre, e fendo ainda muito de madrugada,
íübio GirJdoa ella , e fez hum fogo á ou-
tra atalaya da Cidade

,
dando a entender,

que pela parte aonde agora eílá o Moftei-
ro de Nolfa Senhora do Efpinheiro

,
da

Ordem de S. Jeronymo
, paílavaõ Chrif-

tãos j e mandou alguns dos íeus que paf-

faíTem por lá
, e fizeílem huma trilha pe-

quena , & de maneira
,
que foflem íenti-

dos : A atalaya appellidou logo , e deo
final de haver inimigos. Os da Cidade fa-

bendo pelas eícutas ,
e vendo que a trilha

era de poucos , atreveraó-íe a leguillos ,e
fahiraõ de preíía, e íem ordem, ficando
as portas abertas : E vendo-os ja algum
tanto afláftados da Cidade

,
Giraldo deo

lobre ella
, e por fer ainda de noite, e a

gente andar alvoroçada , as velas, 6c por-
teiros os naõ reconhecerão por inimigos,
até que com leu damno o experimenta-
rão. E tomando as portas , e deixando-as
a bom recado , começaraõ a matar á eípa-
pa os que achavaó

j
porque huns tinhao

fiahido fóra , e outros dorrniaõ. Foy a Ci-
dade entrada taõ de repente

, epor tal or-
dem

, que quando os finaes ,e alaridos das
atalayas íe lentiraõ , os Chriílãos fe ti-

njhtaõ apoderado delia. Os que eítavao
fóra

, ouviído o repique.
, e final , deixa-
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rao de feguir os da trilha ,

e tornando a

Cidade ,
foraõ maltratados dos que osef-

tavaõ efperando ás portas : e poí fiando

para entrarem ,
foraõ tomados no mtyo

dos da trilha ,
que tornaraõ fobre elles, e

os começaraõ a ferir nas eípaldas ; e como

ainda fazia efcuro , e o medo faz paiecec

tudo mais do que he ,
cuidando que os

Chriílaos eraõ muitos ,
lançaraõ a fugir.

A Cidade foy faqueada , e aos que ainda

eítavaõ encerrados permittio-lhes Giral-

do que fe faliiííem com feus co ypos , e

veílidos fomente. Alguns fe deixaraô fi-

car entregues á clemencia dos vencedores,

que na Cidade duraraô por fua deícenden-

cia perto de quatrocentos annos ,
até que

EIRey D. Manoel os lançou do Reyno.

E logo GiraIdo mandou recado a EIRey

D. Afibnfo Henriques , como a Cidade

era tomada ,
e que mandafle por cobro nel*

la , e lhe quizeífe perdoar a elle , e aos

que com elle andavaõ. EIRey ficou muy
contente com tao boa nova , e agradeceo

muito aGiraldo o ferviço que hzera > e

naõ quiz que outrem guardaííe a Cidade,

fenaõ elle
,
pois a ganhara e Giraldo Sem-

pavor foy o primeiro CapitaÕ delia. E por

eíte beneficio ,
que a Cidade delle rece-

beo, de a tirar do poder dos Mouros ,
Q

por tao notável ardil, as iníignias, e divt-

fa
,
que tomou ,

he hum homem acaval-

lo armado com a eípada levantada, com

duas cabeças ,
huma de homem ,

e outra
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de mulher moça

, p ;!a> que cortou das
atalayas. Eífe Cavalleiro cuidad alguns
que he Sertorio : outros contaõ de Evor, i

e Evorinho outros contos
,
que fao me-

ras fabulas. Eíta h» a tomada de Evora,
Cidade nobre

, e antiquiíilma
, e que

rto tempo de Viriato ja era grande povo,
porque elle fe levantou coma Lufitania

,

no Conluiado de Cneo CornélioLenttdo,
j

eLucio Mmn.mio, que foraõ 140, annos !

®'utes de Chriíío nofio Pvedempto.r tomar
carne. Eíia Cidade fe chamou por outro
nome Líbkvalitas ‘Jiilia , fegundo Pliiiiõ

refere
; o que feria

, legundo André de
Reíende no livro da antiguidade de Évo-
ra, pelo beneficio que elia recebeo rjeiet
JVlunicipio do juro de Latio, de tres que
havia na Luíitania

,
que era ferem como

.Cidadãos de Roma
, e fe contaváo entre

as 1 ribus Romanas
, e podiao em Roma

pedir os Magiítrados, e ler nella eleitos,
poílo que nad pudçííem votai, e' na guer-
ra podiaò n ilitar entre as Legiões

, e Co-
hortes Romanas

, e ter todos os Cargos,
i ambercofe moílra a nobreza defta Cidade
que no tempo de Chrjfrãos o primeiroBií-
po que teve, e a ella veyo pregar, foy, por
n ardado dos Apoítolcs, S. Manços, Dif-
cipulo de Chriíco, e quenella foy marty-
nza Jo. È em tempo de Conftantino Mag-
no era Bií pado, conio fe vê do Concilio
Iiibcritano

, que le fez no anno de Chrií-
to de j j g. ohde fe adiop Quintiano Bií-

po
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1

>o de Évora, como íe vè em muitos Ccn-

cilios antigos , ,de que faz mençaõ Ambio-

fio de Morales na íua fegunda parte da

Chronica de Heípanhá. Eíta Cidade ne a

que Sertorio antigamente frequentava , ô

onde tinha füa habitaçaò , e. domicilio ,

por eftar no mayo da Lufítania ,
donde a

podia fenhorear, e mais facilmente gover-

nar y e elle a ornou de edifícios ,
e do no-

bre aquedu&o da agoa da prata , e porti-

co dos açougues,antiguidade que hoje em

dia dura •,
pelas quaes razoens,e por ler de

nobiliifimos edifícios ,
e abundante de to-

dos os frudos mais faborofos de toda a

Hefpanha ,
foy fempre também em noi-

íos tempos domicilio dos Reys, e Prínci-

pes defte Reyno : a qual nao íomente

participadas graças da terra, mas ainda do

Ceo por nella haver fempre homens de

grande valor em armas , e letras , e gover

no da Republica j
o que agora íera mais

com a Univerfídade , e celebre CoUegio,

que EIRey D. Henrique nella fundou , e

entregou aos Padres da Companhia de J e-

fus , em que nao íómente fe enfínao as le-

tras Divinas, e humanas ,
mas virtudes,

e exemplo de vida.

42 Como EIRey nenhuma coufa tra-

zia diante dos olhos tanto ,
como elten-

der a Religião ,
eeífeera o pnncipa hm

de íuas Conqulílas ,
e trabalhos i

tanto

que a Cidade foy tomada ,
pos em ordem

como foífe reítituida á lua Digmda e

^

y
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pií copal

, e logo nomeou por Bifpo a D.
Payo , homem infigne em letras

, e em
virtude. Eftefoy o que fez a Ordenança
das prebendas, e dividio as rendas do Bil- <

pado em tres partes, fc.duas para o Bifpo,
e huma para o Cabido. OmefmoD.Payo
fundou o grande

, e nobre edifício da Sé,
vinte annos depois da Cidade fer
tomada , e pôs por fua maõ a primeira pe-

\

dra em o fundamento no eífeyo do Altar I

de S. Mancos, e a começou aos 21. de
|Mayodia do melmoSâto,noannode 1186 í

lendo ja fallecido ElReyD. AfTonfo Hen- 1

nqúes. Jaz enterado eíte Bifpo na Capel-
la deS.Joaõ Bautiíla

, que por ordem do
Cardeal Infante D. Afíbnío hora ie do
Santiífímo Sacramento. Na qual Igreja

,

por fer de tao nobre Cidade
, e taõ opu-

lenta
,
que cada anno rende ao Arcebifpo

mais de íeílenta mil cruzados, houve fem-
pre Prelados de grande langue

, como fo-
raõ D. Garcia de Menezes

, filho de D.
I>uarte Conde de Vianna; D. Afíbnío de
Portugal , filho natural do Marquez de
Valença

, primogênito do Duque de Bra-
gança

^ o Cardeal Infante D. Afíbnb
, fi-

lho deiRey D. Manoel, e o Carded Ih-
fante D. Henrique leu irmaô , em cujo
tempo íoy erigida em Igreja Metropoli-
tana no anno de 1 $41 , pelo Papa Paulo
III. a petição delRey D. JoaÔ III. e por
Deos fazer Rey deftes Reynos ao dito
Cardeal D. Henrique, largou o Areebif-

pado
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pado, e o deo a D. Theotonio deBragan*

ça filho do Duque D. Jayme.

CAPITULO VIII.

Trata de como o Peyno de Portugal foy
confirmado em Elliey D. Ajfonjo , e

de varias terras que conquiftou

pelo Alentejo ,

43 T) Ouco tempo depois de Evora ef-

JL tar em poder de Chriftãos , no
meímo anno tomou EIRey por fua pefiba

as Villas deSerpa ,
Moura

,
e Alconchel,

que hoje eftá nos limites de Caftella , Al-

cacere do Sal , Eivas , e a Villa de Curu-
che, da qual mandou reedificar o Cafiello:

e no anno de nó^. entre a tomada de Be-

ja, e Evora , fendo de idade de fettentae

hum annos ,
ouvindo

t

que Cezimbra efta-

va falta de gente , e que com pouca diífi-

culdadea tomaria , foy fobre ella
j e pof-

to que a Villa eramuy forte,pelo Caftello

que tinha
, a combateo e tomou por for-

ça : e pofta nella a guarda necefiaria
,
quiz

accommetter Palmella ,
lugar pelo iitiò

também muy forte , e difíicultofo , e que
parecia impoífivel tomar- fe; para o que
fomente com feíTenta de cavai lo , homens
de valor , e com alguns peaõs béfteiros,

partio para ver o afiento do Caftello , e
por onde accommetteria : e eftando-o

vendo
,
appareceo EIRey de Badajoz com

muita

ANNCJ
u6í,
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muita gente das fronteiras/em que diziao
vir quatro mil de cavallo

, e feílenta mil
de pé: os quaes vinhaõ fem ordem

, e com I

grande preífa a foccorrer aos de Cezimbra,
j

e muy fóra de cuidarem achar quem
j

lhes deite eito rvo. ElRey D. Affonío fe i

deteve detraz de hum outeiro
,

e vendo
os Cavalheiros que com elle vinhaõ tan-
tas gentes

,
recearaõ muito verem-ie em

perigo, e aconfelhavaõ à ElRey, que fe
recolheíle ao feu arrayah: outros eraõ de \

parecer, que fe puzeíte no alto da ferra í

deAzeitaõ
, e jomaíle nella algum lugar

forte, donde iedefendeífe
, até ir reca-

do aos feus. ElRey vendo o medo delles,
que lhe hao pareceo fetn caufa

,
pela mul-

tidão dos Mouros, confiado porém no po-
der de Deos, com cuja confiança elle fahi-

ra de mayoresempreías vidorioío,os ani-
mou, qúe foliem accommetter aos inimi-
gos, e que naõ afíèaííem com fua fugida
a honra, que contra aquella gente tinhaõ
ganhada

: que o íeu nome era taõ temido
deljes

,
que tanto que o viíTem

, defmaya-
riaõ-, e fe dariaõ por vencidos : e que o
pendaõ que haviaõ de feguir , era fua pef-
íòa. Os Portuguezes, vendo a determina-
ção delRey , e comò elle punha áquella
facçaò fua pefloa , refponderaó

,
que lhe

naõ faltariaõ , e o íéguiriaõ
, e que fofle

logo
,
porque os Mouros íe chegavao. El-

Rey abdlou , e ern fè moftrando aosMou-
ros , hz tocar as trombetas

, e começara»
a ferir
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1 ferir nelles tao rijutrieiv e

,
que nos pri-

meiros encontros cahiraó muitos mortos,

2 feridos.Os Mouros vendo fe accommet-

tidos de improviio , e fabendo que aquel-

Je era EIRey D. Aflbrfto Henriques, cujo

nome tanto" temiaõ, e tendo para fique

os Chriftãos feriaô mais, comeqaraõ a fu-

gir
,
parecendo aos deiradeiros que os

feus meimos ,
que voltava Ó fugindo ,

eraõ

os Chriftãos ;
o que lhes fez mais pavor,

e ferem desbaratados. Alguns contaõ,que

efteaccommettirRento ddRey D. Aflbnfo

naõ foy logo , mas que fe deixou eftar

até a madrugada ,
para dar r.ós Mouros de

lubito, achando os defapercebidos, ecau-

íar-lhes mais medo , e que aílim os des-

baratou. De qualquer maneira a vi&oria

foy grande ,
e notável ,

fendo de tantas

gentes, e que vinhaó valer a outros» El-

Pvey feguio o alcance dos Mouros , e fo-

raõ mortos , e feridos muitos ,
e outros

cativos , e lhe foyytomada a carruagem ,e

quanto traziaõ
,
que foy hum grande , e

ricodefpojo, Tánto’que os Mouros fo-

raõ desbaratados, mandou EIRey á preíla

dous Cavalleiros aCezimbra.com recado

, aos do íeu arrayal
,
que vieílbm logo pa-

ra eile. Os quaes vieraõ com grande mo*
ftra de fentimento

,
por fe naó acharem

com EIRey na batalha , e participarem

de taó grande emprefa. Os Mouros de
Palmdia, como íouberaõ o que íuccedeoa

EIRey de Badajoz? e virão os Chriftãos

que



&NNO
**79

Amo
% l 79

%6 Chroritca de EIRey
que vinhao contra elles ; perdido a efpe-
lança de ferem íòccorridos

, deraò a Villa
com condição de os deixarem ir em laivo jo que EIRey lhes concedeo

, e aiíim lha:
entregaraô.

44 - Depois no anno de 1 179. ElReyi
D. Ailonío Henriques fupplicou ao Papa
Alexandre III. que por elle herdar as ter-,
ras de Portugal

, e o povo p fazer a elle:.

Rey , lhe confirmaííe o titulo
, e dignida-,

de de Rey : e o Papa, por elle fer taõ o-l
bediente, e benemerito da Igreja de Deos,
e que nas guerras contra os inimigos da
re empregava a vida , e a fazenda , o
concedeo

, recebendo a elle , e aos Reys
feus fucceííbres fob a protecção da Sé À-
poftolica

,, e lhe paíiou diíío hunia Bulia
em S. JoaÕ de Latrao aos 23. de Mayo.de
1179. ern que íe continha mais

, que os
Reys de Portugal dariaó cada anno de cen-
fo ,^e tributo á Igreja Romana dous mar-
cos de ouro

, que em leu nome cobraria o
Arcebifpo de Braga; o qual cenfo os Reys
de Portugal naó ha memória que em tem-
po algum pagaíTem

; porque como elles
íizerao fempre tanto ferviço a Deos

, e á
Igreja Catholica

, extirpando a feyta de
Mafamede , e revendicando delles as ter-
ras da Chrjftandade

,
que tinhaò ufurpa-

das
, naô houve quem mais fallaíle niíTo.

r aliados alguns annos,entre EIRey D.Af-
fonfo Henriques

, e EIRey D. Fernando
IÇ Leaõ; leu genro

, houve defgoílos , e

quebra
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buebra de amizade. Huns dizem que EI-

Rey D. Affonfo fe oflendeo delle pelo

divorcio da Rainha D. Urraca lua hlha,

ide quem EIRey D. Fernando fe apartou

por mandado do Papa
,
pelo parentefco

que tinhaõ , naõ querendo com elles dif-

penfar. Outros dizem que pelos Leone-
:zes de Cidade Rodrigo fazerem damno
aos lugares vizinhos de Portugal , e os

Portuguezes
,
que foraõ contra elles, fe-

rem desbaratados dos Çaftelhanosj EIRey
teve taó grande fentimento , como quem
era coítumado fempre a vencer , e nunca
fer vencido,que fendo de 75’.annos entrou
poderoíarnente em Galliza , e tomou Li-

ma , e Turon , e outros lugares: e.depois

voltando ao feu Reyno, veyo contra Ba-

dajoz
,
que poílo que foíle de Mouros,

era da Conquiíta delRey Leaõ , e deítru-

indo-lhe os paés , e as vinhas, cercou a

Cidade, e por força a tomou. EIRey D.
Fernando de Leaõ mandou requerer a EI-

Rey D. AfTonfo que deixaífe a terra
,
que

era de íua Conquiíta , e fe naô, que o de-

íafiava para batalha
,
e veyo com todo o

leu poder íobre Badajoz, trazendo coníi-

go dous grandes Senhores de Caítella,que

andavaó defavindos de feu Rey , fc. D.
Diogo o Bom, Senhor

, de Vifcaya ( com
cujairmaã, chamada D. Urraca Lopes

,

filha do Conde D. Lopo deNavarra , de-
pois caiou eíte Rey D. Fernando de Leaò)
e D, Fernao Rubá de Caftro, Eíabendo

EIRey
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RIRsy D.Ationfo que EIRey de Leaõ era]

chegado , e os feus íe embaaçavaõ ja carril

elle
,
e com U. Diogo , e D. Fernaó Ruia

de Caílro
,
que yinhaò na dianteira , aba-!

lou rijo para iahir da Cidade , e chegar aos!

feus , e ao iahir da porta
, com o impetoj

que o cavallo levava, deo no ferrolho del-j

la, que por accàfo ficou mal recolhido, tal

golpe, que íe ferio muito, e quaíique*.
Brou a perna

,
íein por iílo deixar deche*

gar aos feus, e ajudáÚos. Mas o cavallo,

como hia muito ferido , naò íe podendo
mais íbfter nos pes cahio em hum centeaí
fobre a mefma perna

,
que. EIRey levava

ferida , e íe lhe acabou do quebrar de ma-
neira

,
que os íeus o naõ puderaõ mais le-

vantar, nem pólo a cavallo. D, Fernab
Ruiz vendo a EIRey caído ,foy-íe á pref-

fa a ElPvey de Leaó
:

dizer-lhe como tinha
a EIRey em feu poder, que o foífe pren-
der. EIRey de Lsc-ò chegou

,
e pelos Por-

tuguezes, que a JE1R y víraõ cahir , e
ahi íe acertaraõ achar

, ferem poucos, e
os inimigos muitos

, foy preíb por íeu
genro. E di vulgando-le odeíaftre

, e pri-

zaõdelRey, a Cidade foy tomada. EIRey
de Leaõ levou a EIRey O. Affoníocomíi-
go , e o fez logo curat , e o tratou em tu-

do como a payve q aílentou em íeu eftra-

doReal. Alguns dizem que o levou a
Avüa , e que ahife curou. Depois de EI-
Rey eílar íâõ vieraõ a concerta*- íe

,
que

EIRey D. Aíionlo de Portugal largalle a

EIRey
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[
EIRey de Leao as terras de Galliza

, delde
o Minho até o Caítelio da Lobeira , que
he huma legoa além de Ponte Vedra

,
que

EIRey D. Afio

n

lo de Caftella dera ao
Conde D. Henrique feu pay : e que co*

mo andafle a cavallo
,
foíle a íeu chamado

reconhecendo-lhe fuperioridade. EIRey
D. Aflbníb naõ podendo fazer outra cou-
ía, diíle que aífim o cumpriria: e entre-

gues as Fortalezas das terras de Galliza

foyfolto, E poílo que depois chegou a
eílar faõ da perna

,
nunca mais montou a

cavallo
,
por naõ cumprir a homenagem

que fez : mas fempre andou , o mais tem-
po que viveo

,
em carro. Efta prizao del-

Rey dizem que foy no anno de 1179. e
logo no anno feguinte pelo mez. de Agof-
to dia da Aílumpçaõ de NoíTa Senhora,
nas Cortes que EIRey juntou em Coim-
bra , como prudente que era

,
fez jurac

ao Infante D. Sancho íeu filho por her-
deiro de feu Reyno.

45\ Depois que a nova da aleijaó del-
Rey D. Afibnfo correo pela terra

, e fa-

bendo leque elle ja naõ montava a caval-
lo , e andava em hombros de homens , e
em carro

,
pela homenagem que a EIRey

de Leao fizera
, e que naô podia faze*

guerra como antes-, tomaraõ os Mouros
oufadia, e efperança de íe vingar delle.
Pelo que Albojaqiie Rey de Sevilha ajun-
tou muitas gentes de toda a Andaluzia, e
atravedando toda a terra de Alentejo, pot

onde

ANNO
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onde vinha fazendo grande eítrago

,
veyò

a cercar ElRey D. Aflbnfo, que eítava em
Santarém. ElRey

.
que em eílremo vivia

triíte por fe ver em eílado de naõ poder
montar a cavallo, e que ja naò era temido
dos Mouros , como d ‘antes, o foy muito
mais

,
quando fe vio cercado , fendo elle

coftumado a fempre pôr cerco a outros , e
pelejar em campo , e vencer, e nunca fer

vencido : e determinou em feu carro fahir

aos Mouros
,
e dar lhes batalha. Muitos

dos feus lho contradizias , dizendo que
naõ lahifie , mas que fe defendeíle na Vil-
la : outros diziaó que o melhor era ficar

elle na Villa
, e que elles fahiriaõ a pele-

jar. Eftes confelhos eraõmuy contrários
ao grandeanimo delRey, e por tanto lhes
diíle que naõ trataílem fe fahiriaõ a pe-
lej ar

,
ou naõ

,
fenaõ quando fahiriaõ ,

para elle os ver , e louvar os que bem o
íizelTem

, e qué elle os ajudaria como íem-
pre fizera

;
e q fe alguns tiveíTem receyo,

ficaflem na Villa
, e naõ foíTem com elle.

Eílando concertados para fahirem hum
certo dia, e quaes haviaõ de guardar
ElRey

, aconteceo
,
que ElRey D. Fer-

nando de Leaõ leu genro , fabendo do
£erco em que Albojaque o tinha poílo ,

fem embargo de eílar queixoiodelle, por-
que naõ montava a cavallo por naõ ir ás
luas Cortes

, e cumprir fua promeffa , a-

juntou fua gente , e o veyo loccorrer. El-

Rey D. AflonlQ fabendo que ElRey D.
Eexnan-
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[Fernando viiuia a Santarein ,

cuidou que
,vinha contra elle

,
poi mõ cumprir com

a homenagem que liie fizera , e determi-

nou de pelejar primeiro com os Mouros*
EiRey de Sevilha cuidando também qua
EiRey de Caílelja vir ha contra elle em
ajuda de leu íogro , determinou de levan-

tar o cerco : Mas EiRey D. Aflonío fahio

aos Mouros , como tinhu dererminado , e
havendo com elles grande batalha,matou,
e ferio muitos , e outros captivou

, e os
desbaratou , e íe foraò fugindo quanto
podiaõ, deixando grande , e riquiííima

defpo)o. EiRey D. Fernando quando íou-
be que os Mouros foraõ desbaratados , q
EiRey D. Afioníb deícercado , naõ foy
mais adiante

,
poílo que eftiveíle muy

perto
,
e mandou dizer a EiRey, que naó

receaffe couía algda, que elle naõaballara,

nem viera a mais, que a foccorrello, e que
viíto os Mouros íe terem auíentado , fi-

caíTe com a paz de Deos. EiRey D. Af*
fonfo lhe mandou agradecer tab grande
attençao , e EiRey de Leaõ íe foy. Eíte
cerco de Santarém foy no anno de 1 181.
fendo EiRey de idade de 86. annos : mas o
Meítre de Santiago D.Sancho Fetnandes,
que andava na Eftremadura em ferviço
delRey de Leaó com feus Çavalleiros , e
alguma gente Leoneza

,
que acpdio a foc-

correr a EiRey D. Aflbnío, íeguio aos

Mouros , eno alcance matou , eprendeo
muitos delles j

pela qual razaõ EiRey D,

Q AfiQufg

ANND
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Alio ifo fez agi;mas ioUçoeus a Ordem de
Santiago - o que o ChroniAa das Ordens

j

diz ler no anno de Chriíto de 1 1 86. falle^
j

cendo EIRey no arino 1 3 85. no que pare-
j

ee haver eao no tempo.

CAPITULO. IX.

Trata de como D . 2ancho 1. filho delRey
,

D. xfijfionjò Henriques começou à dar
batalha , e de

t
como a primeira que

deofiòy ao Rey de Sevilhana qué 1

'vence0 .

r

49 T 7 ’ Endo EIRey que elle
,
pelo im-

V pedimento de naõ andar a caval-

io , naõ podia emprender guerra contra
|

Mouros
,
como coiturnava

,
e querendo

que Jfeu filho o Infante D. Sandio
,
em

quem via grande animo , e partes de bom
Capitaõ

,
ganhalTe nquella honra, e nome

nas armas, a que a vi. tude de feu pay ,
e

avós o incitavaõ , lhe diíTe que cs povos
de Alentejo, pelas tregoas com EIRey
de Sevilha ferem acabadas

,
fe receavaõ de

vir íobre elles
,
que lhe parecia razaò-que

elle foíle , e cüidaíts na defenia daqueiies

lugares. O Infante*por aquella feracoufa
;

que mais leu eípirito delejava ,
lhe bei->

jou a maÕ , e pedio a EIRey feu pay, que

foíle o mais cedo qae íer pudeíTe
,
porque i

aífim acharia a terra em melhor eirado. EI-

Rey mandou chamar geníes daquern do

| Tejo,
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ejo,t lhes m ,i.vdou,quedam aceitos uias

eltivdlem em Goimb indo jiintos!

íe fez alardo no Arnado daquella Cidade
de muy boa , e luzida gente

j e no mez da
Julho pãrtiraó , lahmdo EJKey com leu
íilho a pé até a ponte com todos os Gran-

f des : e paíTada a gente além
, no n eyo.da

ponte beijou o Infante a rhaÕ a ElReyíéu
pay, pedindo-lhe naó tomafie n» ais tra-

balho
: porque EJRey naó íe íabia defpef

- dir de íeu filho, nem daquelles com quem
o mandava

,
porque por huma parte len-*

tia naó íe poder achar naqüellas emprefas
de tamò íerviço de Deos , e honra fuà, co-
mo coílumava, ea fòlidaõ em que ficava,

fendo de tanta idade
,
fem íeu filho

unicQ
,
e herdeiro

,
que elle tenramente

amava
;

e da outra os perigos , e fortuna
que íuccedem na guerra,a que o expunha,
mandando-o contra tantos ,e taõ podero-
íos inimigos. Aquella noite primeira foy
o Infante a Periella

,
e dahi mandou aos

íeus
,
que para irem mais folgadamenté,*-

foíTem apartados cada hum como quizeíTe,

e que em certo dia íe achaflem juntos na
Goiegaã , e alli juntos partiraõ até chega-
rem a Evora

,
onde íe deteve alguns dias

para ver o que os Mouros determinavao
com a fua vinda, E porque os Mouros naó
fizeraó movimento algum ,

alli juntou
gente das fronteiras, que mandou chamar,
dizendo que ficaliem os neceííarios para de«

fenía dos lugares ; e de nenhum lugar a*

G? cudiQ
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cikTo tanta gente como de Beja

, o quej
câuibu ficar a Viila falta de gente. O In-ij

fante aballou de Evora a 8. de Gutubro|

ANNO de 1 180. e íegundo os Chroniitas de Ca-j

H 8o ftella » de 1183. e correrão todo 0 cami-
j

nho de Sevilha , até pafiar a Serra More- !

na. Quando os de Sevilha fouberaõ da

!

vinda do Infante , tiveraó íe por muy af-

frontados : porque depois da deítru çaõ.

de Hefpanha nunca Sevilha fora gaerrea-

da , nem vifta de gente armada de Chrif-

tãos
j
pelo que fahiraó todos a eíberallo

ao campo de Axarafe. O Infante como o
. foube ficou muy alegre , e fallou aos feus

dizendo- lhe$ que elles eraõ taes , e tao

bons Gavalleiros , e tinhaõ tanto exercí-

cio na guerra
,
que mais íé eíperava ani-

marem-no a elle por fua menos idadç , e
experienda

,
que efperarem que elle lhes

trouxeíTe ^ memória o que lhes cumpria
para accommetterem aquellaempreía,que

naõ mãos tinhaõ : mas que fólhes lembra-

va
,
que por eflas mefmas razoensa hon-

ra daquella vi&oria havia de íer mds del-

les
,
que fua

>
pois tudo íe havia de fa-

zer por fua ordem , e confelho : e que na
aufencia delRey feu pay , e fenhor. ficava

lua virtude , e esforço delles de mais du-
ra condição

, pois que tendo-o prefente,

com fazer o que deviaõ , lhe íàtisfaziaôi i

E que agora ainda que muito fatisfizeílem

;

a elle feu Capitaõ
,
como teílimunha de 1

vifta , fazendo feu dever
, naõ fucceden-
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lo bem , e p ofperame ite
,
naó iatisfariao

i feu pay
,
por íer iium Pri ;cipe ,

que

tunca foy vencido : e que confiado em
fuas bondades , e esforço» lhes entregou

a elle feu filho : e que como de fieis , e

leaes vaífallos , e de tanto valor > e esfor-

ço , tinha a viâioria de todas as empreías

por certa. Puíeraõ as palavras daquelle

Príncipe mancebo nos coraçoens dos que

o ouvirão tanto afleílo ,
que cada hum

defejava aventurar a vida por elle ,
e to-

dos íe oflerecerao a iervillo ,
e lhe deraõ

certas efperanças da vidoria. O Infante

levava comíigo dous mil e trezentos de

cavallo ,
fóra os corredores. No primeiro

batalhaó , em que elle hia ,
metteo íeil-

centos Cavalleiros, e com elle hia o Ar*

cebifpo de Braga ,
e D. Gonçalo , e U,

Pero Paes Alferes, e D. Mendo Momz;

o outro batalhaó ,
que havia deter do

meyo, hia encommendado a D. Gonçalo

de Soufa com outros feiícentos de caVal-

io ; o terceiro ,
que era a retaguarda, hia

encommendado a D.LourenÇo Viegns corn

outros feiícentos de cavallo. A ala direi-

ta leVaVa o Conde D. Pedro ,
a quem as

memórias daquelle tempo chamaõ da$

Aílufias
,
com duzentos e cincoenta de

cavallo : a eíquerda o Conde O. Ram iro

com outros duzentos e cincoenta i
e os

mais dos corredores com a gente de pe,

puzeraõ detrás da carruagem ,
para a^tet

guardada ,
íe alguns Mouros quizeüem

& accommet-
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ac^onimettelia. Da gente de >á nao fe fa*

j

be o nuihero , nem como foy repartida,

;

mais que de quatro mil que eraomet tidos
]

na vanguarda em que hia o Infante.

47 Ao outro dia p .la manhaa o infan-
j

te ordenou feus bat líiões
j
e poftaa gen-

1

te em ordem, fez mover fua Bani bra : e
em chegando aos Mouros demo (obre él-r
les , e os Mouros os receberão muy esfor-

çMamente, e ap juntar-íe houve de Ira-,

rna > e outra parte muitos derrubados , e:

cavallos fem íenhores pelo campo
j

e íb-.

bre o batalhaõ do Infante carregafàò tan-
tos dos inimigos

,
que íe nao fora ioccor-

rido
, nao ie pudera ibfrcr : pois vendo

D. Gonçalo deSouíà, e D.Loureiico Vie-
gas.ò Infame cercado , e nieítido entre
tantos Mouros, foraõ com grande pretTa
â íòceorrello , e affím rne-mo o Goidedas
Aílurias , e o Conde D. Ram iro Gpitães
das alas. Depois das batalhas envcltas , e
muy feridas, fe partio a peleja em cinco
pa- *.es , e os Chriílaos pelejaraõ de manei- 1

ra , que íizerrõ juntar todos, os Mouros,
j

onde citava o íeu pendaóde Sevilna. Aqui
pelejou o Infante, e obrou de mineira,
que íe aflignalou filho de feu pay. D. Pero
Pa^ s arremet teo , e chegou o pendaõ do
Infante entre os Mouros

, e alliís tfavo u
buma rija peleja , e D. Mendo Moniz ac-

j

commetted ao Alferes de SeviÍJna , e be
dco taes duas cutiladas, ^que odeíkmoj,
e Qci&aíido cahir aélpada, que trazia pre-
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[fa dehuma cadea ..o coilume antigo , tra-

vou do Adfe es, e deo cun tile > e com o

pendaõde SevUha no chao. Os Mouros,’

que com algum esforço, ou vergonha pe-

lejavaõ ,
vendo o feü pendão dei ru^ado,'

conv;çaraÓ a fugir caminho daCidade, e

o Infante * e os leus os íeguirao matando,

e derrubando quantos podiaõ. E ao entrar

de Tviana ,
foy tanta apreíTa e aperto

dos Mouros, que mõ puderao cet raras

portas; pelo que os Chriítaos entrarao de

revolta com elles. Os Mouros ,
que ti-

nhaõ paííado aponte ,
por foccorrerern

aos que ficavao atrás alcançados dos Chri-

ftãos ,deraõ tanto eftorvo aos derradeiros,

que tiveraõ os Chriítaos muito tempo, e

lugar, para fazer nelles grande mortanda-

de : e foy tanta ,
que as agoas do rio

Guadalquivir pareciaõ de langue,, u in-

fante, desbaratados os Mouros, -e tornou

ao lugar, onde elles tmhaõíeu arrayal af-

íentado ,
no qual le acharaõ grandes pre«

fas deouro ,
prata, cavallos , e outras

muitas couías : o que tudo o Infante re-

partio pela fua gente
,
lem diílo quer**

para fi coufaalguma ,
mais que a honra de

taõ bom íuccefTo.
. _ .

48 Como de Beja partio tanta gente,

para ir com o Infante á guerra de An a u

zia ,
que a Villa naõíicao fegura, alguns

dos que ficaraõ le foráo ,
vendo que el-

tavaõ em perigo de lerem tomados dos

Mouros; pelo que ie juntarao dous pnm-
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cipaes entre elles, Halichama{í, e Alho-

j

hazil com rntii.os qae os íegiiiraõ
, e fo-

j

raò cercar Beja : e por íe defenderem bem
j

os de dentro
, ainda que poucos

, a nao
j

tomaraõ. Pelo que vendo os JMouros que
o Infánte andava longe

, e os nao poderia I

íbccorrer, determinarão deafiéAtar feu ar-
*ayal, ecomeçaraõ afazer muitos arfifi- .

cios , e engenhos pa»a os combates. Os
da Villa mandamõ hum efcudeiro eícondi- !

damente ao Infante, que eífava fobre Nie-
bla , fazendo-lhe laber de feu eftado : o
Infante, com confelho dos feus

, partio
logo com mil homens de pé , e quatro-
centos de cavallo, caminho de Beja, man-
dando que a mais gente o feguiíle , e dei-
xou por Capitaõ a D. Pero Paes

;
porque,

por ler Alferes lelRey, tinha o cargo, qòe
agora he dos Condeftáveis

, que ainda nao
havia : e a Bandeira Real a dco da fuamao
a Sueiro, Paes leu fobrinho. O Infante

,

com os bons Adaiis que levava
, foy por

taes caminhos
,
que os Mouros nao íou-

beraõ novas delle
; e paliando pelo vao de

Mertola, onde chamaó as Acenhas
, foy vi-

Íto pelas eícutas
,
que ahieílavaõ, que

delle deraõ novas aos da Vilia. Os Mou-
ros, cuidando que naõ vinha o Infante ío-
bre elles , e entendendo por conje&utas,
que hia a Beja, mandarao logo avilo por
homens de pé ,

e de cavallo a Albohazil,
e Haliehamaíi. Gom eíta nova eíbiveraò
cs Mouros em duvida do que fariuõ,huus

_ erad
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erao d- opinião

,
que eíoeraúem o L f a-

te, epelejaílem com elle , outros diziaó,

que o mais ieguro conlelho era irem-fe,

e não o efperarem. O- infante, aílim que
chegou ao campo de Ourique, porque a-

télli viera á preíTa ,e o caminho que trou-

xera fora mdo , e os feus vinhaó trabalha-

dos, difle que íe naõ apreíLíTem a andar

para que mais folgados chegaílem aos ini-

migos. Os Mouros, como tiveraõ o aviío,

matidaraõ corredores á efpiar que gente

era a que vinha , e íe vinha a Beja
;

qs

quaes chegando-fe aos do Infante ,
quevi-

n.’aaõ diante
,
prenderão hum eícudeiro , e

o levaraõ aos Capitaens, do qual fouberaõ

a verdade : e como a vinda do Infante pôs

a muitos pavor de pelejarem ,
lembrando-

íe do íucceíTo de Sevilha, e 3 outros cau-

fava vergonha irem-íe , e moíbar me-
do

;
fem 1'e determinar , houve tempo

de chegar o Infante :
pelo que lhes foy

neceííaricfceíperar , e fahir forado arrayal.

Os Mouros eílavaõ poífos ja em feus ba-

ta! hpens quando o Infante chegou , pelo

que tem mais eíp^rar mandou a Sueiro

Paes ,
que aballaíTe logo com a Bandei-

ra. A peleja começou , e foy muy trava-

da, è pelejada de ambas as partes rmasnaô

podendo íoffrer os Mouros o grande es-

forço dos noíTos , c jmeçaraõ a fugir , e

foraò muitos delles mortos, entre os quaes

foraõ os dous Capitães Albohazil , e Hali.

chamaü, e houye muitos captivos, e
grande



too Chro mea cleElRey
grande prefa. Os da V

«

11a íahiraò fórafer- !

vindo ao Infante com o que tinhaõ : os j

quaes elle recebeo com muito agrado, lou-
\

vando-lhes o grande esforço com que íe
j

defenderão
, fendo taõ poucos

j e naó quiz 1

entrar na Villa até chegar toda a gente ,
\

que atrás ficava.

49 Em quanto o Infante andava oc-
cupado na guerra de Alentejo com os

fMouros, hum Rey que entaó era daquella
j

terra, eodeCaceres, e„Valença por no-
|meGami, com hum irmão feu paíTou o í

Tejo.e com muita gente, que iuntou, cor-
reo toda a terra

,

^que por aquella parte ef-
tava pelos Chriffcaos , até chegar a Porto
de M ós , lugar queentaõ tinha hum bom
Cavalleiro

,
por nome D. Fuas Roupinho:

o qual labendo que aquelle Rey vinha ío-
breeile

,
íahio do Caítello, deixando nel-

le gente
,
que o pudeííe defender

, e aílim
lhe encommendâii que o fizellem

,
que

elle hia buícar -lhe tbccorro. AWi

,

da ban-
da donde naíce o rio de Porto de Mós, ha
huma ferra

,
quechamaõ da Mendiga, nel-

la íe efeondeo , e mapdou com grande
1

preíTa recado a Alcànede
? e a Santarém,

fazendo lhes faber da vinda deiRey Ga-
mi

, e que lhe-mandaíTem gente
,
que com

ella eíperava de o desbaratar : e logo lhe
acudio gente no mefmo dia

,
que EIRey

Gami chegou fòbre Porto de Mós. Como
]

Ga ni vio o Caítello taõ pequeno
, nad

tratou de eípsrar mais, mas em chegando
o come-
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o começou a combater : e toy o combate

taô porfiado dos de fora, e de dentro., que

durou até á noite com muitos dos Mou-
ros mortos, e fer dos ,

naõ fem damno

dos de dentro. Os que na ferra eftavaó

com D.-FuasRoupinHo , vendo o perigo,

que corriao os do Caíbello, davaõ ie prei-

ía por lhes acudir, e delejavaó, porque e-

rao muitos , de pôs n ãos aos Mouros. D.

puas os deteve ,
dizendo lhes que íe nao

agaftaíTem , que odelxaíTem obrar a elle,

que os do Caílello eraõ taes > que qjjles; fe

defenderiaõ. Pelo que eiperou ate a noite,

que os Momos ccfcílem do ccmbaíe , e

foíTem repouiar-, labendo que com o

quebrantamento do caminho ,
c do com-

bate , fe havidó entaõ de entregar mais

ao fomno ,
determinando de ante-manhaa

dar iielles , e cs tornar de fobreíaUo. E
aílimofèz, que pela manhaa os achou

dormindo ,
e dej cuidados de lhes poder

vir de fora damno : e pelo lugar
,
em que

eítavao , fer eítreito
,
por íer entre o rio,

e o Cüíbllo ,
foy apto para bs poderem

mais facilmente maçar ,
ferir prender,

lem íe poder,m valer. ElRey Garni ,e leu

irmaõ foraõ piefps, os quaes, com outros

cincoentá prifioneirps dos mais honrados,

D, Fuas levou de p éíente a ElRey D.Af-

fonío Henriques ,
que efhva era Coim-

bra
,
que com a vinda de D. Fuas , e dos

que com elle f >raó, recebeo grande gofto,

e lhes fez muitas mercês.
joNeíte
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5o Nefte tempo que D. Fuas Roupi- ' ]nho foy a Coimbra

, veyo de Lisboa re- I

cado a EIRev como certo Capitao Mou- 1

ro com noveGallés fazia muito daipno na- 1

quella coita: pelo que mandou D Fuas a
r .

Lisboa com recado a feus offidaes lhe def-
fem armada baítante para o ir bufcar. D»
Fuas foy ao rio de Setuval , donde elles
ja vinhaó para eítoryarem a fahida de D.

|

Fuas : Os quaes em dobrando o Cabo de
Efpichel fe encontrarão com elle , e pe-

f
lejando fortemente, os Mouros foraò déf-

f
baratados, e todas as Gallés tomadas: o que

HNNO de Julho de 1184. Lite bom I

Si 84
^ucce^° de Q* Fuas foy caufa de outro

j^ muito máo
; porque naó lembrado dos

calos da fortuna
,
que naõ correm fempre I

de huma maneira
, mayormenteem guer-

ra naval
, onde o perigo he dobrado, e

os acontecimentos mais" vários , efcreveo
aEIRey novas da viéforia das Gallés,eque
os moradores de Lisboa eítavaõ muito de- !

fejofòs de fazerem guerra por mar aos
Mouros, e qtie fe elle o houyeíle por bem,
o fervida niílo. EIRey approvou tao
juílo intento , e lhe mandou dar huma
boa armada

,
dç que o fez Almirante. D.

Fuas correo a Coita do Algarve
, e dahi

x foy ao Porto deSepta
, onde tomou mui-

tas fuítas
, e navios de Mouros

, e depois
de eítar ahi dous dias , fe tornou a Lisboa
muito contente

j
e dahi a tres mezes com

grande aly otoço tornou outra vez ir ao
EitreL j
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Eílreito, cuidando trazer outra prefa . Po-

rém os Mouros
,
que ficaraò affrontados

da fua primeira armada ,
para naõ recebe-

rem mais damno, mas íim vingarem o re-

cebido ,
mandaraõ íecado a todos os luga-

res de Mouros , aílim de África , co-

mo da banda de Hefpanha
,

pedindo-lhes

fe uniílem para efperar a armada de Portu-

gal
j
com cujo aviío fe juntaraõ cincoen-

ta e quatro Gallés, que eítavaõ no Porto

de Septa ,
quando D. Fuás entrou pelo

Eíheito com vento forçoío
,
que os fez

correr de longo com as Gallés dos Mou-
ros

i
pelo que lhes foy necdfario pelejar:

e pelos Mouros ferem miffcos mais em
numero , os Portuguezes formj vencidos,

e desbaratados , e muitos mortos ,eentre

elles D. Fuas Roupinho
, o que foy em

17. de Outubro de 1 1 84.

CAPI-.
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CAPITULO X.

p t

|
Trata de como EIRey D. Jjonfo Henri* \

ques alcançou viãoria de treze Reys
Mouros

, q vinhao a Santarém contra

Jeufilho D.Sancho , e de como injli-

titlo ürOrdem de sívzz»

51 /"A Miramolim de Marrocos Aben- 1

V-/ iacob II. Rey dos Almohades, e
filho de AbdeUnon , vendo' o grande ef-

!

trago,que EIRey D. Afiònfo Henriques, e 1

o Infante D. Sandio feu filho tinhaõ feito |

nos MourcJP, e as muitas terras, que lhes

tomaraô, u as que llies pertendiaõ tómari
e movido de. muitos queixumes

,
que cada

|

dia íobre efle. calo os. Mouros lhe faziaõ,

determinou de fazer, guerra a Portugal , e I

vir aiííbem peífo<3 : Pêlo que júntou mui-
j

tas gentes daquem , e dalém mar
,
que di=

'1

zem fer tantas
,
quantas nunca de Mou-

ros foraò juntas, para entrar em Portu-
gal. Entre elles vinha Albojaque Rey de

j

Sevilha , e EIRey Abbohazi , e outros
Reys Mouros, que por todos eraò treze,

e todos vieraópelo Alentejo E paliando o
rio dia de S. joaó Bautiífadrquelle anno
de 1184. nefte meíimo dia foraò íobre o
Gaftello de TorresNovas , e o deítruirad:

á íeganda feira vierad pô íeu arrayal em
hum monte

,
que chamaõ de Pompeyo, e

á terça íe juntarao todos tiá Relkvha : á
' quarta
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quarta aílcntarao na Horta lagoa; quinia

feira
,
que foy vefpera da S. Pedro, pela

manhaã abalo ,

i

o Miramolim com toda a

fua ger.te , e chegou V Santarém. Neíta

Vil la tilava o InfanteD.Sancho deíde que
viera de Beja

;
e como íoube da vinda de

Miramohm
,
bem entendeo que o viria

bufcar : e por naò ter comílgo tanta gen-

te , com que íe pudtíle defender ,
e na-

quelle tempo a Villa naõ ter mais cerca,

que a Alcaceva pela torre de Alfao até

Alfange ,
depois de guarnecer os muros,

e ordenar o neceffario para a defenia,

tomou huma parte do arrabalde, e man-
dou-o cercar de cubas

,
e palanques , e

alguns lugares em que pudeííe eítar para

defendera entrada , mandando para mais

feguridade derrubar as cafas ao redor. Fei-

to iílo,repartio fua gente pelos palanques,

e elle íe pôs onde a preila havia defer ma-
yor. Como o Miramólim chegou ,

faben-

do que o Infante o efperava naquelie

palanque
,
o tomou por deíprezo, e man-

dou tocar as trombetas
, e mover a gente

para o combater. Foy o combate muy pe»
lejado , e taõ bravo

,
que de huma parte,

e outra, houve muitos mortos , e feridos ,

até a noite , que os dividio. Eíle trabalho

foffreraô cinco dias, porque como os Mou-
ros eraõ tantos

, renovavaõ-ie cada vez
muitos ao combate deíde pela manhaã até

á noite. ElRey D. Aflbnfo Henriques
quando ibube que o Miramolim vinha fo>

bre



ío6 Chromca de EIRey
bre o Infante íeu üho , jantou a gente
que pode, e o veyo íoccorrer tanto á preí- i

ia ,
fendo elle entaò ja de ço.annos

,
que

^

ao terceiro dia que oÁliramqlim chegou a !

Santarém , citava elle em Porto de Mós.
Os Mouros , ainda que ióuberaó da lua

\

vinda , naó deixaraõ de perieverar nos
combates com mais fervor cada dia

,
como

fempre faziaò. Ao quinto dia eílava o In-

fante, e os feus em tanto aperto que o
palanque foy roto por algumas partes , e
muitos dos Chriílãos mortos , e feridos,

e o Infante também ferido. Mas com tudo 1

aqueüe dia fe defenderão com taõ grande
animo

,
que naõ foraó entrados

j
e ja naó

tinhaó modo algum de defenia, íenaõ def-

ampararem o palanque, eacolherermíe á

cerca. Mas vindo novas aos Mouros neíle

tempo de que EIRey D. Aífonfo vinha

perto
,
puzerao tanto receyo nelles

,
que

começaraÕa perder o animo , e a deíam-
parar os combates ; e pouco a pouco fe

.

foraõ , como desbaratados. Quando os

Chriílãos virão que osarrayaes dos Mou-
ros femoviaõ , e partiaó donde eítavaõ

,

fahio contra cllesa geme de pé,e os Mou-
ros íeaífaílarao para ondechamaõ Monte
do Abbade. Niíto começou a apparecer

EIRey D, Aífonfo com a tua gente, de que
o Infante , e os feus íealegraraò, e logo

fe puzerao todos acavallo , e juntos com
os delRey deraõ nos Mouros ,

fazendo

nelles grande matança , de que morreo
grande
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grande parte dos nobres ,

e entre eiles

alguns daquelles Reys. O Mitamolim foy
muy ferido , e de feridas mortaes

,,
de que

dahi a poucos dias morreo. Foraõ desba*

ratados os Mouros com o favor delRey
D. Aftoníb Henriques, que naô pareceo

íenaò cpmo o Sol
,
que em apparecenda

desfaz logo todas as nuvens, ( tanto póde
a authoridade , e difcipíina de hum bom
Capitao ) e EIRey , e o Infante íe reco-

lherão muy goíloíos.NoarrayaldcsMou-*
ros acharab grandes defpojos de ouro,pra-

ta
,
e tendas armadd£, e grande numero

de cavallos , e caríSfcs. Com todas eílass

coufas , e muitos çaptivos
,
entraraõ trir

untando na Villa
,
e dando mui tas. graças

a Deos. Efbafoy a ultima proeza, que pe-

las armas obrou EIRey D. Afionfo Henri-
ques

,
fendo ja de noventa annos , e em

que nao moítrou menos força de animo, e

braço
, q quando era mancebo. Finalmen-

te eíta foy a mayor vidtoria de quantas

EIRey houve
,
afíim pela infinita multi-

dão de Mouros ,
que com aquelles treze

Reys vinhaõ
,
como pela ferocidade da-

quellas gentes taõ varias
, e bellicofas , e

coílumadas a tantas vidtorias
,
que hou-

verad na Afia ,
África , e Europa ,

çomo
pela pouca gente ,

que o Infante tinha,

Q

a pouca que EIRey trouxe , vindo com
a prefla com que acudia a feri filho

,
que

fiem os de fua cata poderia trazer todos.

Eíçreve-íe daqueDes Mçmrps que.

H eiea*
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eícaparaõ, que indo de caminho

,
puferad

cerco fobre o C^ítello de Alem quer , e
\

eítiveraó nelle alguns dias fem o poderem
j

tomar , e dalli forao á Ruda , e a deftrui- I

raõ toda por terra , e dahi a Torres Ve-
dras, que também tiveraó em cerco alguns
dias em vaõ: e ao paflar do Tejo morreo o
Miramolim das feridas

,
que recebeo na

batalha de Santarém.

5T He digno de fentimento que vi-
j

vendo EIRey D. Àflbnío Henriques mais
|

que nenhum Rey de Hefpanha , andando J

quaíi toda a vida conLas armas na maó , e
;

tendo tanta matéria em que as exercitafíe,
j

como forao taptos inimigos da Féíeus vi-
jj

zinhos , Reys potentiflirnos em rieípa-
|

nha , e outros
,
que da África o vinhao

|
buícar , e havendo deiles tantas vidorias, í

defpojando-os de tantas Tílias, e Cidades, 1

quantas havia de Coimbra para efta parte f

de Alentejo
,
e Eftremadura

, naõ temos
j

mais informaçaõ
,
que â que ouviftes, ha-

]

vendo matéria para delle , e dos Cavallei-
\

ros de í'eu tempo
,
que forao muitos •, e

|

taõ famofos
, íe poderem compor muitps

]

livros. Epara que íe veja o que de to- I

dos le pudera dizer, direy fó de hum o
|

que achey efcrito em huma antíga memo-
j

ria : naõ o que fez em os muitos annos ,

que viveo, fenad o que fez no ultimo dia

de íua vida , e na ultima hora delia, Efte

era hum Fidalgo por nome D. Gonçalo
M de Amaya

, a que ehamavaó o
Lida-
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Lidador ,

genro de Hgas ivioaiz
,
que ca-

iou com iua filha ü. Leoaor Viegas, Era

èíte Gavalleiro ,
iegundo^e eícieve de,l«

le ,
de tanta força," que náp havia arma-

dura
,
por forte que fofie ,

que elle naô

qucbraiíe , ferindo a quem a trazia
,
ou

mettendo-lha pelo cçrpo. Pelo que até

a idade. de. 95. annos, a que chegou, exer-

citava com o meimo esforço as armas, co-

mo quando dfc mancebo. E fendo elle A*»

diantado delRey D. Afibnfo Henriques

contra os Mouros ,aconteceo ,
indo a cor^

rer aterra jupto a Beja, ter duas batalhas

ern hum meiino dia,em que foy vencedor,

e acabou oíeu ofiicio de Lidador, como

íe chatnava. A primeira batalha fov com
aquelle Àlboleimar

,
grande Capitad , na

qual fe encontraraó ambos com as lanças

com tanta furia
,
que juntamente vierao

a terra: na qual prefia Àlboleimar foy foc-

corrido dos íeus Mouros ,
e D. Gonçalo

Mendez de íeus cunhados ,
filhos de Da

Egas Moniz ,
que com elle hiaó , e o pu-

íeraòa çavallo
,
ficando porém ambos fe-

ridos de feridas mortaes , e dos Mouros

muitos mortos ,
e todos desbaratados»

Mas recolhendo-fe D. Gonçalo Mendez
muy contentecom a vitoria de £antos , 9

taes inimigos, naõ fabendo quam mal hia,

viraõ vir á prefia por hum eipaçoío cam-

po a Aliboacem Rey de Tangere com mil

homens de cavallo
,
que paliara o mar pa-

ra cobrar 0 Cgítellode Mertola
?
com que

Ü x hum
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hum feu tio ie levantara. Eite Aliooacent
tendo novas que Alboleymar hia em buf- j

ca dos Chriítãosj para lhes dar batalha, fe
j

levantou em rompendo a alva , deíejando 1

de fe achar nella . e o ajudar. O quefaben-
do D. Gonçalo Mendez

, e vendo o pe-
rigo em que eílava

,
pelas feridas mortaes

que trazia
,
fallou a todos os Fidalgos ,

que com elle hiaó
,
que por quanto

eileeftava taõ mal ferido dí& feridas que
lhe. derâ Alboleimar

, de que fe lhe hia
muito fangue

, e porque as forças , lhe J
hiaó fallecendo para foffrer o pefo da
batalha , lhes pedia

,
que fe elle nella dei-

j

appareceíle, ficaíTeD. Egas de Soma leu
|

genro, que era de grande fangue
, e de 1

grande bondade
,
em feu lugar. Os Fidal-

\

gos lhe refponderaõ
, que Deos o livraria

daquelle perigo : e que fe tal coula acon-
teceífe > que elles fariaó o que lhes
mandava. Mas mudando-íe a D.Gonçalo
Mendez a cor do rofío , e entendendo to-
dos fua fraqueza

, que elle encubria,hum
D. Aflònfo de Amigide,Conego deBayao,
lhe diííe que fe defàrmaffe

, e aílentaíle

no caminho
,
que todos morreriaõ ante

elle. Ao que D.Gonçalo refpondeo
, que

nunca Deos quizeíle que elle naó uíaíTe

de fua força
, em quanto lhe pudeíle du-

rar
, nem deixar em tanto perigo taes a-

migos : e chegando- fe os Mouros a
grande preíla , eaccomettendo aos Chrif-
tãos

,
como a homens que iabiaó eftavaó

canía-
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canfados da prinasira batalha comAlboley-

mar ,
diíle Gonçalo Mendez : Senhores ,

efles Mouros vem a nós com muito grande

fúria ,
voltemos a elles:e aííim os accomet-

terão os Chriílaos com grande anirno.Nos

primeiros encontros cahio D. Gonçalo

Mendez do cavallo ,
como quem eítava ja

fem força ,
pelo muito fangue que per-

dera- Os Fidalgos, que eraõ muito leus a-

mieos ,
eeftremados em bondade, vendo

cahido feüCapitaõ,e defe jãdo de o vingar,

fizeraó proezas nunca viftas j
porque len-

do em pouco numero ,
vencerão todos a-

quelles Mouros, ficando porém no campo

mortos a quarta parte dosChriflaos,entre

os quaes acharaó morto a Gonçalo Men-

dez de Amaya. O qual com muitas^ lagri-

mas ,
e trifteza os Fidalgos levarao hon-

radamente , e lhe deraõ íepultura
j
admi-

rando fe das chagas
,
que lhe virão , que

por ferem grandes , e em lugares que as

faziaó mortaes ,
parecia equfa maravilho-

fa a hum homem de tanta idade poder-lne

durar tanto a força. Delle

que duas filhas ,
que forao D. Gontmha

Gonçalves, qüefoy^at mulher àe D-Egas

Gomes de Soufa ,
e Moninha Gonçalves,

quecafou com D. Rodrigo Fuguus de

Traftamara. Os Fidalgos ,
que neítas ba-

talhas fe acharaó , e que muito acompa-

nhavaó a Gonçalo Mendez , e o feguiao

por feu grande esforço , e dilcipHna

litar
,
e de que defeendem muitas fam^
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tias nobres de Portugal , eráõ D. Gomes'1

. Paes da Silva
, D. Ègas Gomes de Soufa*

J

D. Codinho Fafes , D. Mem Fernandez
\

de Bragança, D. Sancho Nunes, D. Al-
Varo Rodrigues de Guímaò

, D. EgasPi-
?es Comei

,
D. Gomes Mendez Gedeaõ,

D. Soeiro Ayresde Vai ladares
, I>. Ray-

ma6 Garcia de Porto Carreiro
, D, Nuno

Soares
,
D. Moço Viegas

, D. Monido }

Viegas , D. Gonçfio Vaiqiies
, D. Ligei

í e Flandrès
, que era Al

. aide mór de Lis-
J

boa , D. Fernsõ Mendez de Guindar
,
D. I

Payo Godhs, D. Ero Mendez de Molles,
B Payo Soares C,apara

, D. Mem Mo-
niz , l). Pero Paes Eicacha

, D, Abava,
D. Payò Delgado.

5
"4 Qyando EIRey D. Afíbnfo to-

mou a Cidade de Evora
,
por íer terra

grande, e abaftada , e fituada em
parte donde comniodamente podia fa-
Zer guerra aos Mouros

, fundou nella hu-
ma Mdkrn da Ordem de S. Bento, que he
a riiais antiga

,
que ha em Helpanha

,
que

íe veyo a iujeitár á Ordem de Cal atra va.-a
qual Oídem foy confirmada pelo Papa
Aunocencio Ili. no anno de 1204. fendo
ju falteado EIRey D, Afionío , ereynan-
do D.,Sandio leu filho. A habitaçaò dos
Cavaliei ro.v era junto da Sé , onde agora
charnao a Eieiria

,
que lie hum bairro ha-

bitado dç^_,onegos. A Igreja, em que fe
celebraváõ os Olücios Divinos , era a Er-
mida de S. Miguel junto ao GaRellò an-

tigo
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tlffo da Cidade ,
que íe desfez, que ago-

r-feftá junto com o Collegro do bípinto

Santo dos Padres da Companhia de Jtfus.

Eftes Cavalleiros íe charoavao então frei-

res ao modo Francês; delles houve em

Evora fomente tres Meftres : o primeiro

fov D. Fr. Fernando Roiz Monteiro , a

quem EIRey D. Affônfo Henriques deo

Mafra ,
quando a tomou aos °

fegundo D. Fr. Gonçalo V ie
6f

s
’ ^

!!“
A
”

I) Eaas Moniz ;
o terceiro D. Pedro An

nes, em cujo tempo íe paffou para Aviz,

reynando ja D. Affonfo III. Depois (como

feffirá adiante) foy exempta daf<^5a°

do Meftre de Calatrava no tempo delKey

D.Joad I. porque até então era viíitai a

pelos Meftres daquella Ordem de: CafteU

la. Ecomo EIRey D.Afionlo Henriques

era amigo de Cavalleiros ,
era-o muito

mais de Cavalleiros de Ordens ,, Wt iet

Principe pio , e religiofo r pelo que tam-

bem deo muitas dadivas , e terras em feu

Revoo á Ordem dos Cavalleiros dolun-

plo e aos do Hofpital deSJoao de Je-

rufalem , a quem fez doaqaõ.de^a»
mil dinheiros de ouro ,

para te comprar

tanta renda , com que íe puddle dar cPda

dia a todos os enfermos do Holpnal da

Santa Cidade mantimento de pao , e vi-

Eiho paraíe-mpre.

CAPI-
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capitulo XI.

Itrâta dà Religião
,
e virtudes delRey D

djfonfo Henriques ,e Mojieiros que
edificou.

^ pK r ^J
e^ as * e Moíteiros

,
que ds

Á- \ ÍUei fazenda fundou
, e edificou

«dizem que foraõ r fo. entre os q^aes e- \

didcou o grande
, e Real Morteiro deSan-

j
tà Crus de ,Coirn hra* ao qual elle teveíem-
Prc> g rande dev oçao, porque nelle conver-
íou na vida

, e íe mandou fepultar na
morte

, e a quem’ deo tantas rendas , e
Vaíiallos* que osrefiduos

, que fobejaó
tio gaito dos ReligioíoS reformados

, fao
muitos mil cruzados

,
que íè applicaraõ á

LnivOrfidade de Coimbra
, com que hoje

he.á mais rica de Heípanha, Edificou tam-
D^m o grande JVlofteiro de Alcobaça

, a
dderh deo tantas terras

, como ja diílemos
que piOmettera quando foy (obre Santa-
rém

, que em riqueza, e grandeza hè hum
dt)s grandes da Chriítandade, e onde hou-
ve já tántos Frades

* que diziaõ nelle as
noras perennes

, que erao : todas as horas
Lenia* e de noite eítarem os Frades no
Coro cantando íem ceifar

, íahindo huns*
e entrando outros. Edificou também o no-
bre Moíteiro de S. Vicente detisboa

, a
Qüem deo iituitá renda

:
pela qual razao

nè de erer que Deos lhe dava tantas vi-

dtorias:
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Cotias : nas quaes obras lua mulher o imiw

tou ,
que de fua fazenda edificou Outros,

como foraõ alguns na Cidade do Porto , e

o Mofteiro de Leça hunia legoa da méima

Cidade ,
e o Mofteiro da Cofta de Gui-

maraens
,
que agora he de Frades Jerony-

mos ,
S. Pedro de Rates , Santa Maria de

Agoas Santas, Santa Maria dosGoyos, e

outras Gafas, e Hoípitaes. E entre outros

obras deixou renda perpetua para haver

huma barca em Meijaó-Frio fobre o Dou-

ro ,
para pafiar de graça a todos os paíTa-

geiros : e em huns Paços, que dizem que

fez em Canavezes ,
para poular os dias

que ahi efteve ,
mandando fazer a ponte

fobre o Tamaga, fundou hum Hol pitai, a

que deixou muitos bens, e direitos Reaes,

que ella tinha naquella Comarca^ e outras

muitas obras pias
,
que naõ vieraò á noí-

fa noticia. O que tudo íe deve attribuir á

piedade , e devoção delPvey leu marido,

cuia religião foy tanta ,
que o tempo que

refidia em Coimbra , eftava corno os ou-

tros Religioíos íempre nos Ofticios j para

o que delcingiaa eípada a huma certa por*

ta por onde entrava para a Igreja ,
que

hoje em dia os Frades de Santa Cruz cha-

maõ a oorta da eí pada cinta
,
porque nel-

la a tirava , e á fahida a tornava a cingir.

5 6 Fqy EIRey de íua pefiba muy for-

mofo , e bem compofto , e que com a

muita ferenidade que tinha ,
repreíenta-

va huma bravura , que convinha a hum
grau-
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grande Capitaõ

, que havia de fer tôtroí*
dos Mouros. Por fuas muitas virtudes , |
liberalidade , e juftiça , era muy amado,

j

e muy venerado dos feus , e muito temi- ]

do dos inimigos. Era taõ confiado de fi ,
que ( como fe efcrsve de Scipiaõ África-.

'

no ) o que elle determinava de fazer , daq
va*o por acabado, como lhe aconteceo enj
Santarém

, onde diffe no dia de antes, que
ao outro dia eftariaõ dentro na Villa , le-
vando comíigo taò poucos

, e indo a fazer 1

hum feito de furto, e falto. Em magna- I

mmidade
, e fortaleza de braço

, podia
contender com qualquer dos mayores Ca- í

pitaens dos antigos. Foy taó grande cor-
tador de efpada

,
que na batalha, onde el-

le entrava
, fazia íempre campo largo.

Mandou fe fepultar em Santa Cruzem hu-
maCapella, que para fi fez

, donde El-
Rey D. Manoel o mandou tirar a elle , ea
ElRey D. Sancho feu filho

, e paíTar á
Capella mór

,
para hunias nobres fepul-

ttiras
,
que de pedra branca lhes mandou

fazer ; na qual trasladaçaõ fe vio feu cor-
po inteiro. Pela muita devoção, eaffeiçaõ
que tive aquelle Santo Rey

, de que ou-
vira grande couías , íendo eu eítudante
em Coimbra

, alcancey com a minha dili-
gencia , aflirn dos Padres antigos

, quefo-
rao de Santa Cruz, como da gente da Ci-
dade , muitas noticias

, e milagres
, que

confervo efcritos. Feio que me admira
que os Reys íeus deícendeates naô tratai-

fem
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fem de o canonizar. Quando entrava nas

batalhas veítia íobre as armas huma íobre-

yeíte, ou cota de armas, que me diíle-

raó homens antigos
,
que a virão , ler de

olanda , e guarnecida de huma franja. de

feda verde ,
com as armas Reaes na dian-

teira ,
e coitas delia : a qual íe tinha em

tanta efttma ,
como huma precioía reli-

auia ,
por fer daquelle Rey Santo , e que

as- mulheres daquella Cidade
,
que eilavao

de parto >
epadeciao trabalho, a manda-

vao pedir , e logo em íe cobrindo com pi-

la fe viaõ livres i
a qual em hum incêndio,

que houve na Sacriília do Mofteiro , fe

oueimou com grande pezar das mulheres

da Cidade. Falleceo fendo de 96. annos

em Coimbra na era de 1 iBp. Fm cuja ca-

nonizaçaó fe cuida ao preíente em Roma

com amais fervorota diligencia, e nao me-

nos empenho do Auguico ,
e Soberano

Rey D. joao o V. para quem parece^ qui-

zeraõ gs muitos feculos qúe pailaraô dei-

xar eftà gloria
,
que íem duvida he gran-

de para a naçaõ Fortugueza , a qual nao

deixa de contemplar com fentimento o

grande defcuido, que em obra tao impor-

tante tem havido.

FIM.

IN-





Dos Capítulos
,
que fe contémi

nefte livro,

G AP, I. Tratada doaçaõ ,
que fez d

Sé do Porto D „ Teréja, antes de rei-

nar feu filho D. Ajfonfo Henriques ,
e

de como efte livrou Coimbra dos Mouros,

tomou a Cidade de Leiria , c tiverao

principio a Ordem dos Templários ,
e

outras, pag^ i.

Gap. II. Trata de como D . Ajfonfo em
tempo defua máy tomou aos Mouros va -

rias Villas , e fez outras emprejas de

grande valor

e

de comofoy acciamado

Rey ,
e começou a reinar ,

pag. 1 5*

Cap. III. Trata de como EIRey D. Ajfon-

fo HenriquesJe cafoujosfilhos que teve>

e de outras noticias de muito go(lo, pag .

26.

Cap. IV. Tratada tomada de Santarém,

circunftancias
,
que houve de aãmiraçao

,

e de como mandoufundar 0 Mofieiro de

Alcobaça ,
pag. 38-

Cap. V. Trata da tomada de Lisboa, e

antiguidades defia Cidade ,
e dd Villa

de Santarém
,
pag. 47.

Cap. VI. Trata do que EIRey fez depois

âe tomada Lisboa, ff do Cavalheir~
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t iques
,
e de outros mais , pag. 5 8.

Cap. VII. Trata da tomada ias Xjidades I

de Beja, eEvora
,
e fitas antiguidades> S

e da reformaçaõ dos Eremitas de San

*

|

to Agofiinho \ pag .

. 73.
Cap. VIII. Traía de como 0 Reyno de

Portugal foy confirmado emElRey D. \

Ajfonjo ,
e de varias terras que con-

'* quifiou pelo Alentejo, pag. 83.
Cap IX. Trata de como D- Sancho /.

j

filho delRey D. Ajjonfo Henriques co-
j

meçou a dar batalha ,
e de como a pvi-

j

meira que deofoy ao Rey de Sevilhana
quem venceo

, pag . 92.

Gap. X. Trata de como EIRey D. Afou-
jo Henriques alcançou vióioria de treze
Reys Mouros

,
que vinhaó a Santarém

contra feu filho D. Sancho , e de como
inflituio a Ordem de Aviz

,
pag. 1 04.

Cap. XI. Trata da Religião , e virtudes
delRey D. Ajfonjo Henriques , e Mof*
tetros que edificou

,
pag. 114.

FINIS, LAUS DEO.
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